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Vážení spoluobčané,
dnes píši svůj první úvodník do Žďár‑

ského zpravodaje. Celých třicet pět let 
svého života žiji ve Žďáře nad Sázavou. 
S  mnohými z  vás se osobně znám, nebo 
už jste o mně alespoň slyšeli. Ti, kdo mě 
neznají, nebo o mně neslyšeli, určitě bu‑
dou znát mého tátu, který přes dvacet let 
pracoval u  Městské policie města Žďáru 
nad Sázavou. Dovolte mi, prosím, abych 
se těm, kdo mě neznají, podrobněji před‑
stavil. 

Jmenuji se Jaroslav Hedvičák. Od prv‑
ních dnů svého života žiji ve Žďáře nad 
Sázavou. První rok jsme s rodiči bydleli 
ve Žďáře 3. Poté jsme se přestěhovali do 
Žďáru 2, kde jsem strávil krásných dvacet 
let svého života. Nyní s  rodinou žiji na 
Libušíně, kde spolu s  manželkou vycho‑
váváme dvě krásné a šikovné dcery. Po 
základní škole jsem pokračoval na VOŠ a 
SPŠ Žďár nad Sázavou, kde jsem studoval 
obor Technická zařízení budov. Moje prv‑
ní pracovní kroky po absolvování školy 

mě zavedly do oboru prodeje elektroin‑
stalačního materiálu a svítidel. V  tomto 
oboru jsem pracoval až do roku 2020. 
Poslední dva roky jsem pracoval na pozi‑
ci krajského manažera. Dne 21. 10. 2022 
jsem byl zastupitelstvem města zvolen do 
funkce uvolněného místostarosty.

V  této chvíli, kdy píši tento úvodník, 
jsem na úřadě téměř měsíc a půl. První 
dny nebyly jednoduché, ale za pomoci 
kolegů jsem se v potřebné agendě rych‑
le zorientoval. Svým spolupracovníkům 
bych tímto chtěl za pomoc a vstřícnost 
velice poděkovat. Přestože je práce uvol‑
něného místostarosty časově náročná, 
tak mě práce pro město a naše občany 
velice naplňuje.

A na co bych se chtěl v tomto volebním 
období zaměřit? Těch témat je opravdu 
hodně, tak si dovolím zmínit alespoň dvě.

Poslední téměř čtyři roky jsem byl 
předsedou Komise pro sport a volný čas, 
sport je pro mě tedy jasnou volbou. Začát‑
kem roku plánujeme s  panem starostou 
Mrkosem setkání se zástupci všech spor‑
tovních klubů a oddílů. Na tomto setkání 
chceme v širším plénu diskutovat o dalším 
směřování sportu v našem městě.  

Dále bych se chtěl velice podrobně 
zabývat prací a financováním Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města Žďár 
nad Sázavou. Se členy jednotky jsem měl 
možnost se již několikrát setkat, ať už při 
pracovním setkání, tak i při ostrém zása‑
hu. A jsou to lidé, kteří si zaslouží náš ob‑

div a naše uznání. Kolegové z  JSDH jsou 
hasiči dobrovolní, ale jejich dobrovolnost 
končí ve chvíli, kdy se rozezní sirény. V tu 
chvíli se nikdo neptá, zda zrovna naku‑
pují, obědvají nebo spí. Sirény zahoukají 
a prostě jedou. Za tuto službu jim velice 
děkuji!

Tento zpravodaj vychází začátkem led‑
na 2023, proto mi prosím dovolte, abych 
vám, vašim rodinám a přátelům popřál do 
tohoto roku osobní i pracovní úspěchy, 
ale hlavně hodně zdraví!

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Zvýšení poplatku za odpad schválili zastupitelé
Zastupitelstvo města schválilo na svém 
zasedání 15� prosince zvýšení poplatku 
za odpad� Každý, kdo má ve Žďáře trvalé 
bydliště nebo tu vlastní nemovitost, za-
platí ročně 696 korun�

Zvýšení je účinné od 1. ledna. Původní 
výše poplatku 580 korun na poplatníka a rok 
se nezměnila 10 let a město doplácí na od‑
pady čím dál víc, a to v řádu milionů korun 
ročně. Náklady na odpadové hospodářství 
města v závislosti na aktuální odpadové le‑
gislativě se budou v nejbližších letech stále 
zvyšovat.  

Pro snížení dopadu zdražení na rodiny 
jsou od poplatku osvobozené děti do 1 roku. 
Zastupitelé diskutovali i návrh Jana Havlíka 
osvobodit od poplatku ty, kteří žijí v zahraničí, 
ale ve městě mají trvalé bydliště. Toto osvo‑
bození zastupitelstvo také přijalo, ale důkaz 
je na poplatníkovi. (red)

Byl jednou jeden dům
Vážení čtenáři, od tohoto čísla začíná seriál 
příběhů o žďárských domech� Jen málokte-
rý z nich dodnes stojí, protože většina ne-
přečkala divoký čas asanace města v 70� a 
80� letech 20� století� Měl bych na vás, milí 
čtenáři, nemalou prosbu� Budete-li mít fo-
tografie, dokumenty nebo zajímavé příbě-
hy, přijďte s nimi za námi do muzea� At již se 
jedná o cenné informace o majitelích nebo 
provozovatelích obchodů a dílen� Doufám, 
že líčení příběhů a osudů žďárských domů 
bude pro vás poutavé a přínosné� 

Pojďme tedy navštívit jeden ze žďárských 
domů a nahlédnout do jeho minulosti. Bude 
mým pravidlem, že vám neprozradím, o jakou 
stavbu jde. Budete muset hádat, o kterém 
domě příběh vypráví. Ale nepochybuji o tom, 
že na základě informací, které budou vašimi 
indiciemi, na to přijdete.

Někdy ve středověkých časech povstal 
v  horním rynku domek postavený ve svahu. 
Tato poloha mu umožnila mít jeden z nej‑
rozsáhlejších komplexů sklepů na náměstí. 
Od 16. století to byla radnice zvaná obvykle 
rathaus. V suterénu byly sklepy pro pivo a 
víno, solná komora a údajně snad i spilka pro 
zrání piva. Protože někteří radní zároveň sedě‑
li u městského soudu, zabývali se i kriminální‑
mi činy. A proto ve sklepě bývalo vězení s ka‑
meny pro delikventy a mučírna. V roce 1572 
tu trápili Martu Nejezchlebku, která byla ob‑
viněna z čarodějnictví. Byla potom za městem 
upálena. Ještě dnes můžete tyto prostory, kde 
se před staletími ozývalo sténání mučených, 

spatřit. Právě tady se vám dostane exotického 
pohoštění. Poslední hrdelní rozsudek – trest 
smrti oběšením – byl vynesen v roce 1729.

O patro výš se nacházel maashaus s cen‑
trálním pilířem ze 16. století. Tady popíjeli 
měšťané a hosté panské víno, a to od časů 
mocného majitele panství – slavného Fran‑
tiška kardinála z Ditrichštejna. Ten korunoval 
tři české krále, kteří zároveň byli rakouskými 
vévody i císaři svaté říše. Jen taková poznám‑
ka na okraj. Více hostům šmakovalo červené 
víno. V patře se nacházel sál pro městskou 
radu, kterou tvořilo 12 oudů (členů), z jejich 
středu byli vybíráni rychtáři a potom primá‑
toři, než je od roku 1850 vystřídali starostové. 
Býval tu dlouhý stůl s 12 židlemi. Z časů, kdy 
tu zasedal soud, se dochoval obraz Sprave‑
dlnosti, nyní uložený v Regionálním muzeu. 
Na stěně také visel obraz dobrodince města – 
kardinála Ditrichštejna, který povýšil Žďár na 
město v roce 1607. 

Na radnici nesměl samozřejmě chybět 
městský znak. Kolikrát byl upravován? Ne‑
spočetněkrát – 1607, 1706, 1839, 1864, 1941, 
1978, 2002 nebo 2007. Západní stranu budo‑
vy rovněž zdobí znak – kardinála z Ditrichštej‑
na ‑ vytesaný do mramoru v roce 1610. Není 
však z této budovy, ale ze staré školy (bývalá 
1. základní škola), která kdysi patřila vrchnosti. 

Kdybychom prošli maashausem a klenu‑
tou chodbou, ocitli bychom se na dvoře. Po 
pravé straně se nacházelo vězení a byt profou‑
se postavené v 19. století. Když ve vězení ni‑
kdo nebyl, vyvěšoval se na soudní budově bílý 
prapor. Bývala to vzácnost. Z tohoto objektu 
zůstalo zachováno jen sklepení, do kterého 
se můžete podívat skoro každý den – v závis‑
losti na otevírací době. V neděli tam prosím 
nechoďte. Uprostřed dvora bývalo hnojiště a 
vlevo, kde je dnes vstup od náměstí, chlévy. 
Dnes je prostor zastřešený a upraven jako atri‑
um a Turistické informační centrum.

Jak šel čas, měnila se podoba této čelní 
budovy města. Původně měla atiku v podo‑
bě jakéhosi cimbuří s bočními vížkami. Po 
roce 1727 byla nahrazena atika mansardo‑
vou střechou a věžičkou s hodinami. V roce 

1864 město zachvátil požár a ten poškodil 
i tuto veřejnou stavbu. Věžička již nebyla 
nikdy obnovena. Nejpozději od roku 1839 
má klasicistní fasádu, která byla mnohokrát 
opravovaná.  Do maashausu se vstupovalo 
přímo z náměstí, ale v roce 1900 byl hlavní 
vchod zazděn a do domu se vstupovalo ze 
západní strany. Původní vchod byl obnoven 
až v 70. letech, jenom vrata nahradily pro‑
sklené dveře.

Od roku 1850 sídlil v budově okresní soud 
a městský úřad se po dvaceti letech přestě‑
hoval do staré školy a potom na novou radni‑
ci. Působili tu dva soudci a sluha. Ze soudní‑
ho personálu připomeňme alespoň soudce 
Jana Rychlého z Cibotína, který se angažoval 
v kulturním životě. V roce 1911 se ale utopil. 
Ani zaměstnancům soudu se nevyhnula kri‑
minální činnost. V roce 1929 zavraždil soudní 
kancelista Vodehnal svoji ženu a schovanku 
(dítě svěřené do péče), když jim v posteli se‑
kerou sesekal hlavy a pak je dorazil nožem. 
Teď už dost slov o ukrutenstvích. 

V roce 1938 vážně uvažovala městská 
rada prodat budovu zdejší městské spořitel‑
ně, která měla záměr tento dům zbourat a 
postavit moderní spořitelnu. Ale tento nápad 
zamítl památkový úřad, a tak dodnes tento 
alespoň 500 let starý dům stojí na náměstí. 
Po roce 1950 se soud odstěhoval. Rozsáhlé 
sklepy sloužily jako první protiatomový kryt 
ve městě. Po velké přestavbě v 70. letech, kdy 
byly nenapravitelně odstraněny historické 
prostory včetně horního maashausu, slouží 
dům k dnešním účelům. Je tu obřadní síň, 
galerie a od 90. let informační centrum. 

A závěrem… jsem jist, že už víte, o jaký 
dům jde� 

Miloslav Lopaur
Regionální muzeum Žďár

Tak šel čas s jedním ze žďárských domů Foto:  archiv RM

Jaroslav 
Hedvičák

místostarosta 
Žďáru nad Sázavou

Dozorce vězňů T. Zapletal s chotí Foto: archiv RM

Poplatek za odpad je paušál za samotnou existenci odpadového hospodářství Foto:  Město Žďár n. S.
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Pěší zóna mění vzhled - a je to super

V první řadě bych vás ráda pozdravila 
a přivítala v novém roce. Moc bych si přá‑
la, aby se nám i tento rok v našem městě 
dobře žilo. Čeká nás rok, kdy se otevře nová 
sportovní hala u průmyslové školy, vznik‑
nou nebo se dočkají úpravy čtyři nová dět‑
ská hřiště a dokonce i jedno psí. Bude za‑

hájena stavba propojky Brněnská ‑ Jamská 
a doufejme i Brněnská ‑ Jihlavská. 

Dnes mám jednu důležitou zprávu ne‑
jen pro rybáře. Jako město máme více než 
25 hektarů rybníků a nyní měníme jejich 
provozní model. Už na nich nehodláme hos‑
podařit a nést tak podnikatelské riziko. Na‑
bízíme je k pronájmu těm, kteří se na chov 
ryb specializují anebo naopak touží mít svůj 
vlastní tichý kout přírody a občas nahodit 
prut pro radost a zábavu. Pokud vás to zají‑
má, podívejte se na podmínky pronájmu na 
webových stránkách města. Ještě dodám, 
že na Horňáku u Conventu (Velký ždárský) 
se už nebudou komerčně chovat ryby. Po 
odbahnění by rybník mohl sloužit veřejnosti 
jako relaxační zóna a dokonce i pro koupání. 
Mít v širším centru města tak velký rybník je 
skvělá příležitost, tak ji využijme.

Další téma, se kterým jsme se v radě se‑
tkali, bylo označování provozoven. Možná 
jste si všimli, že centrum města prochá‑
zí doslova grafickou a reklamní revolucí. 
Mnoho domů, provozoven, obchodů a ka‑
váren mění svůj vzhled. Umírňují svoje 
reklamní poutače, sjednocují svůj vzhled 
a celkově to prostě vypadá mnohem líp. 
Dělá mi to obrovskou radost. Pár příkladů 
za všechny ‑ s podporou města se již změnil 
Modrý i Zelený dům se svým průčelím, oba 
najdete na náměstí Republiky. Moderně 
a kultivovaně vypadá i označení kavárny 
U tety Hany na Veselské. Další tři vlaštovky 
jsme schvalovali na začátku prosince 2022. 
Nově se můžete těšit na tři nové provozov‑
ny na pěší zóně. Po rekonstrukci samotné 
ulice totiž chtějí i provozy vypadat skvěle. 
A my jsme za to moc rádi. 

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Karolína 
Kostečková

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Příjmy rozpočtu 641,7 mil� Kč

Nedaňové příjmy: 
celkem 98,8 mil� Kč (15 %) 
Příjmy z činností města, zejména 
pronájmy, atd.

Daňové příjmy: 
celkem 458,5 mil� Kč (71 %) 
Nejvýznamnější skupinou rozpočtu 
jsou daňové příjmy. Největší položkou 
jsou sdílené daně, které se rozdělují 
například podle počtu obyvatel. Mezi 
nimi je daň z  přidané hodnoty nebo 
daň z příjmů. Další jsou svěřené daně, 
kam patří daň z nemovitých věcí. Po‑
slední položkou jsou správní a místní 
poplatky.

Dotace: 
celkem 58 mil� Kč (9 %)
Dotace na krytí běžných výdajů 
a dotace na částečné krytí investic.

Kapitálové příjmy:
celkem 26,3 mil� Kč (4 %)
Prodej majetku a jiné jednorázové příjmy.

Rozpočet 2023

Výdaje rozpočtu 705,5 mil� Kč

Komunální služby: 
71,8 mil� Kč (10 %)
Bytové hospodářství: 29,6 mil. Kč
Nebytové prostory: 16,5 mil. Kč 
Veřejné osvětlení: 10 mil. Kč 
Pohřebnictví: 5,5 mil. Kč

Doprava: 45,6 mil� Kč (6 %)
MHD: 14,3 mil. Kč 
Opravy a údržba komunikací: 10,6 mil. Kč 
Letní úklid: 7,3 mil. Kč 
Zimní údržba: 6,7 mil. Kč 

Životní prostředí:
42,5 mil� Kč (6 %)
Nakládání s komunálním odpadem: 
19,2 mil. Kč
Nebezpečné odpady: 2 mil. Kč
Veřejná zeleň: 16,8 mil. Kč 

Školství, vzdělávání a sport: 
114,6 mil� Kč (16 %) 
Základní školy + ZUŠ: 35,4 mil. Kč 
Sportis PO: 29,2 mil. Kč
Mateřské školy: 12,9 mil. Kč 
Knihovna: 9,6 mil. Kč 
Active SVČ: 4,5 mil. Kč 

Sociální věci: 25,2 mil� Kč (4 %) 
Sociální služby města: 19,8 mil. Kč 
Dotace poskytovatelům soc. služeb: 2,2 
mil. Kč
Poliklinika: 1,5 mil. Kč

Kultura: 19 mil� Kč (3 %)
Kultura Žďár 9,8 mil. Kč
Regionální muzeum 1,3 mil. Kč

Ostatní: 76,8 mil� Kč (11 %)
Městská policie: 23,1 mil. Kč
Zemědělství, lesy, rybníky: 6,7  mil. Kč 
Obchod a služby: 2,7 mil. Kč

Státní a územní správa: 
119,4 mil� Kč (17 %)

Financování 63,8 mil� Kč

Investice: 190,6 mil� Kč (27 %)
Přehled investic najdete na další straně.

Přijaté úvěry: 29 mil� Kč 
Jde o finance z dlouhodobých úvěrů. 
Pro rok 2023 se počítá s čerpáním úvěru 
na akci propojení Jamská ‑ Brněnská.

Splátky úvěrů: - 5,7 mil� Kč
Jde o splátky jistiny dlouhodobých 
úvěrů.

Čerpání přebytků minulých let:
40,5 mil� Kč
Jedná se o nejdůležitější položku roz‑
počtu, která značí, o kolik se zvýšila nebo 
snížila zásoba finančních prostředků na 
bankovních účtech města.

SATT zveřejnil ceny tepla na rok 2023, hlásí zdražení
Současná energetická krize a prudce 
rostoucí ceny ovlivňují i cenu tepla po-
skytovaného žďárskou firmou SATT� 
Ceny  na rok 2023 vzrostly podle ceníku 
společnosti zhruba o 12 % na primární a 
o 17 % na sekundární úrovni odběru�

Od 1. ledna je cena tepla na primární 
úrovni odběru 930,60 Kč za GJ, to je 3,35 
Kč za kWh. Na sekundární úrovni odbě‑
ru zaplatí zákazníci 1025,20 Kč za GJ, to je 
3,69 Kč za kWh. Primární odběr znamená, 
že výměníková stanice je v majetku vlastní‑
ka domu a má ji tak ve své režii. U sekun‑
dárního odběru stanici vlastní, servisuje 
a revize provádí, společnost SATT. 

„Zdražování je vždycky nepříjemné, ale  ve 
srovnání s jinými způsoby vytápění patří tep-
lo od SATTu stále k těm cenově nejvýhodněj-
ším. Jsme rádi, že se nám zdražení podařilo 
udržet v těchto mezích. Věříme, že pokud ne-
dojde k prudkým výkyvům např. cen emisních 
povolenek nebo hnědého uhlí, udržíme cenu 
tepla po celý rok,“ shrnuje místostarosta 
a předseda představenstva SATT Rostislav 
Dvořák. 

Na cenu v soustavě zásobování tep‑
lem v roce 2023 má největší vliv růst ceny 
uhlí, po kterém je enormní poptávka. Jeho 
dodávka je, naštěstí, díky dlouhodobým 
smlouvám ŽĎASu s uhelnými doly zajiště‑
na. Vysoká inflace, růst cen elektrické ener‑
gie a plynu, zdražování všech materiálů, 
růst nákladů na pohonné hmoty, to je jen 
stručný výčet toho, co se do cen v souladu 
s regulačními pravidly promítá. Zásadní po‑
díl na ceně tepla mají i emisní povolenky.

Modernizace kotelny

Aktuálně SATT připravuje předrealizační 

projekt pro první etapu rekonstrukce zálož‑
ní kotelny Libušín, během které v kotelně 
nainstaluje plynové kogenerační jednotky 
o celkovém tepelném výkonu 7,56 MWt. 
Tuto první etapu plánuje společnost zahájit  
už v průběhu roku 2023. 

Téměř vzápětí bude navazovat dru‑
há etapa, která bude zahrnovat primární 
zdrojovou základnu pro plnohodnotný 
teplárenský provoz pro celou soustavu zá‑
sobování teplem ve Žďáře nad Sázavou. Jde 
především o kogenerační jednotku o výko‑
nu 5,2 MWt a plynové kotle pro krytí výko‑
nových špiček o celkovém výkonu 18 MWt. 

Jako doplňkový zdroj pro letní provoz 
by měl sloužit elektrokotel o výkonu 3 

MWt. Výše uvedené by mělo být doplněno 
akumulační nádrží pro zajištění plynulé‑
ho a flexibilního chodu zejména jedno‑
tek kombinované výroby elektřiny a tepla 
i elektrokotle.

Kotelna je koncipována jako flexibilní, 
špičkový zdroj a v případě generální mo‑
dernizace kotelny ŽĎAS tady nebudou jen 
„utopené“ peníze, ale naopak zdroj, který 
bude nezávisle na teplárně ŽĎAS plnit sta‑
bilizační funkci pro elektroenergetiku. Bude 
dodávat regulovatelnou elektrickou energii 
v době, kdy to bude nejvíce potřeba. „Od‑
padní“ teplo pak samozřejmě využijeme 
v soustavě zásobování teplem. 
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Zdražení ceny tepla v průběhu roku v důsledku růstu ceny EUA

Část ceny za teplo připadající Žďas

Část ceny za teplo připadající SATT

Vývoj podílu v ceně SATT (%)

Vývoj podílu v ceně ŽĎAS (%)

Graf od roku 2010 ukazuje, jaké náklady se promítají do ceny tepla a jejich podíl na ceně Foto:  SATT a. s.

*Příjmy závisí na vývoji daňových 
příjmů a plnění rozpočtu. Jeho podoba 
vychází z predikce Ministerstva financí 
a konzervativního přístupu města.
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Investiční výdaje rozpočtu

Energetika: 12,5 mil� Kč (7 %)
Rekonstrukce střechy bývalého MěÚ + 
FVE: 4 mil. Kč
Zateplení svobod. Brodská: 4,5 mil. Kč
Zateplení stěny haly 2. ZŠ: 2,5 mil. Kč
Zastínění jižní strany 4. ZŠ: 0,5 mil. Kč
Vzduchotechnika jídelny 5. ZŠ: 1 mil. Kč

Budovy: 18,9 mil� Kč (10 %)
Lodžie Libušínská 13: 4,5 mil. Kč
Rekonstrukce Staré radnice: 3 mil. Kč
Byty Brodská ‑ po azylu: 4 mil. Kč
Vstup do polikliniky: 1,4 mil. Kč
Nebytové prostory: 3,5 mil. Kč
MŠ Vančurova: 2,5 mil. Kč

Doprava: 65,9 mil� Kč (35 %)
Propojka Jamská ‑ Brněnská: 30 mil. 
Rekonstrukce Vysocké ulice: 8 mil. Kč
Rekonstrukce ul. Vodárenská: 13 mil. Kč
Most na ul. Studentská: 5,5 mil. Kč
Lávky Bránský rybník: 4,7 mil. Kč
Zastávky Květná: 1,6 mil. Kč
Komunikace PZ Jamská II.: 3,1 mil. Kč

Ostatní: 76,9 mil� Kč (40 %)
SVK investiční příspěvek: 15 mil. Kč
Investiční rezerva: 28 mil. Kč
PZ Jamská II splátky: 6,3 mil. Kč
Výkupy pozemků: 7,5 mil. Kč
Splátka akcií SATT: 11,5 mil. Kč
Ostatní: 8,6 mil. Kč

Veřejný prostor: 10,5 mil� Kč (6 %)
Hřiště (Okružní, Haškova, Palachova, psí): 
3,6 mil. Kč
Streetpark: 3,5 mil. Kč
Park Klafar: 2,5 mil. Kč
Zpevněné plochy ul. Revoluční: 0,4 mil. Kč
Zahrada DKS Okružní: 0,5 mil. Kč

Krajina: 3,2 mil� Kč (2 %)
Rekonstrukce Velký Posměch: 1,1 mil. Kč
Brouzdaliště na potku Staviště: 0,5 mil. Kč
Traktor do lesů: 1,6 mil. Kč

Komunální sl�: 2,7 mil� Kč (1 %)
Odpadové hospodářství: 1,8 mil. Kč 
Osvětlení ambitu ZH: 0,9 mil. Kč

Připravované dotace
Níže najdete přehled některých projek-
tů, které připravujeme k žádostem o do-
taci� Jejich realizace závisí na získání fi-
nanční podpory� 

Rekonstrukce knihovny M� J� Sychry
Stav: příprava
Realizace: 2023‑2024
Náklady: 29 mil. Kč
Dotace: 24 mil. Kč

Knihovnu připravuje město na rekon‑
strukci. Ta vyřeší bezbariérovost, revitaliza‑
ci sociálních zařízení i exteriéru. Kompletní 
proměnou projde především interiér včet‑
ně vybavení dle návrhu arch. Baletky.

Rekonstrukce bývalého MěÚ
Stav: příprava
Realizace: 2023‑2024
Náklady: 45 mil. Kč
Dotace: 19 mil. Kč

Cílem je rekonstrukce objektu bývalého 
městského úřadu na horním konci náměstí 
Republiky. Řešit se bude kompletní zatep‑
lení objektu, odstranění boletických pane‑
lů, nová fotovoltaika na střechu a bezbari‑
érový vstup.

Výměna svítidel veřejného osvětlení
Stav: příprava 
Realizace: 2023‑2024
Náklady: 7,8 mil. Kč
Dotace: 2,6 mil. Kč

Záměrem je výměna asi 350 kusů pů‑
vodních výbojkových svítidel za nová LED 
a s tím spojené nezbytné elektro a stavební 

práce. Nová svítidla budou osazena např. 
na ulici Brněnská, Horní a dále až po TO‑
KOZ. Cílem je ušetření energie na provoz a 
lepší ovládání svítidel s řízeným elektronic‑
kým předřadníkem, a to za dodržení poža‑
davků na osvětlenost i ochranu životního 
prostředí. 

EUCity Facility
Stav: přiděleno
Realizace: 2023‑2024
Náklady: 1,5 mil. Kč
Dotace: 1,5 mil. Kč

Jako jediný v Česku uspěl Žďár v celoev‑
ropském dotačním programu zaměřeném 
na přípravu podkladů pro rekonstrukce 
městských budov formou EPC. Město chce 
pořídit projektovou dokumentaci pro ener‑
getické úspory na zimním stadionu, tak 
aby se interiér v létě nepřehříval.

Rekonstrukce okolí Tvrze 
Stav: příprava
Realizace: 2023‑2024
Náklady: 35 mil. Kč
Dotace: 29 mil. Kč

Projekt revitalizace okolí Tvrze má přinést 
kompletní proměnu prostoru, jako je okolí 
kostela sv. Prokopa nebo Regionálního mu‑
zea. Autorem návrhu je Atelier RAW. 

Magistrála - pravá strana náměstí
Stav: příprava
Realizace: 2023‑2024
Náklady: 37 mil. Kč
Dotace: 30 mil. Kč

Rekonstrukce druhé strany náměstí Re‑
publiky u obchodních domů. V plánu je 
proměna celého prostoru včetně chodníků 
a cyklopruhu, mobiliáře, zasakování vody 
nebo veřejné zeleně.

Fotovoltaické elektrárny
Stav: příprava
Realizace: 2023‑2024
Náklady: 8 mil. Kč
Dotace: 3 mil. 

Cílem je snížit náklady na elektřinu vy‑
budováním fotovoltaických elektráren. No‑
vela zákona by měla umožnit využití přeby‑
tečné energie v jiných objektech.

Před kostelem Vizualizace:  Atelier RAW s. r. o.

Most na Studentské ulici
Rekonstrukce mostu na jedné z frekventovaných ulic Žďáru by měla navázat na 
práce na Vysocké. Investice je ve výši 5,5 milionu.

Streetpark
Rozšíření stávajícího skateparku a vznik nového pumptracku v hodnotě 3,5 mi-
lionu. Projekt navrhla kancelář Grimm architekti.

Hřiště
Dětská hřiště na Okružní, Haškově a Palachově a zároveň odložená realizace 
psího hřiště u Neumannovy ulice. Investice je ve výši 3,6 milionu.

Vysocká ulice
Město se 8 miliony připojí ke krajské investici na rekonstrukci vytížené ulice 
a obnoví chodníky a inženýrské sítě. Vznikne i nový systém na zadržování vody.

Vodárenská ulice
Chystaná investice ve výši 13 milionů přinese obnovu komunikace včetně chod-
níku pro bezpečný pohyb pěších a nově i cyklistů.

Propojka Jamská - Brněnská 
Nová komunikace za 65 milionů umožní pohyb chodců, cyklistů i motorové do-
pravy mezi Jamskou a Brněnskou ulicí a uleví tak místní dopravě.

Připravované projekty SAARPLAN.cz

SAARPLAN.cz
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Oznámení o době a místě konání                    volby prezidenta České republiky
Starosta města Žďár nad Sázavou podle § 34 zákona 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění poz‑

dějších předpisů, oznamuje: 

1� volba prezidenta České republiky se uskuteční 
v pátek dne 13. 1. 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 14. 1. 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2� Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č� 1
je volební místnost v Domě dětí a mládeže, 
Horní 2,Žďár nad Sázavou 1, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Barákova všechna orientační čísla
Binkova  všechna orientační čísla
Drdlova  všechna orientační čísla
Dr. Drože  všechna orientační čísla
Hálkova  všechna orientační čísla
Havlíčkovo nám.  všechna orientační čísla
Husova  všechna orientační čísla
Jiřího z Poděbrad  všechna orientační čísla
Nábřežní  všechna orientační čísla
Nádražní  23 – 33 lichá
Radniční  všechna orientační čísla
Sadová  všechna orientační čísla
Smeykalova  všechna orientační čísla
Strojírenská  všechna orientační čísla mimo 15
Tvrz  všechna orientační čísla
U Malého lesa všechna orientační čísla
Veselská  všechna orientační čísla
Vrchlického všechna orientační čísla
Zahradní  všechna orientační čísla
Žižkova  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 2
je volební místnost v Domě dětí a mládeže, 
Horní 2, Žďár nad Sázavou 1, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bartačky  všechna popisná čísla
Brněnská  všechna orientační čísla
Doležalovo náměstí  všechna orientační čísla
Horní  všechna orientační čísla
Hutařova  všechna orientační čísla
Jamská  všechna orientační čísla
Jihlavská  všechna orientační čísla
Krejdy  všechna evidenční čísla
Lučiny  všechna orientační čísla
Nádražní 1 – 21  všechna orientační čísla, 69
Nádražní 22 – 42  sudá orientační čísla
nám. Republiky  všechna orientační čísla
Nerudova  1, 5, 7 orientační čísla
Novoměstská  všechna orientační čísla
Rybníček  všechna orientační čísla
Smetanova  všechna orientační čísla
Tyršova  všechna orientační čísla
Za Jatkami všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 3
je volební místnost v Knihovně M� J� Sychry, 
Havlíčkovo nám� 5, Žďár nad Sázavou 1, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu:
Dolní  1 – 37 lichá
Dolní  24 – 38 sudá
Libušínská 40 – 46 sudá

ve volebním okrsku č� 4
je volební místnost v Knihovně M� J� Sychry, 
Havlíčkovo nám� 5, Žďár nad Sázavou 1, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu:
Kovářova  všechna orientační čísla
Libušínská 2 – 38 sudá
Libušínská 11 – 25 lichá

ve volebním okrsku č� 5
je volební místnost v Základní škole, Zámek 4,  
Žďár nad Sázavou 2, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezručova všechna orientační čísla
Krátká  všechna orientační čísla
Lesní  všechna orientační čísla
Nová  všechna orientační čísla
Polní  všechna orientační čísla
Srázná  všechna orientační čísla
U Pily  všechna orientační čísla
Vrbová  2

ve volebním okrsku č� 6
je volební místnost ve společenské místnosti 
hasičů, Zámek 9, Žďár nad Sázavou 2, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu:
Dvorská  všechna orientační čísla
Ferencova  všechna orientační čísla
Purkyňova všechna orientační čísla
Santiniho  všechna orientační čísla
Starý Dvůr všechna orientační čísla
Studniční  všechna orientační čísla
Sychrova  všechna orientační čísla
U Křížku 2-6 sudá 
U Taferny  všechna orientační čísla
Vejmluvova všechna orientační čísla
Zámek  všechna orientační čísla
Zelenohorská všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 7
je volební místnost v Základní škole, Komen-
ského 6, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
1. máje  všechna orientační čísla
Brodská  4 – 30 sudá
Kopečná  všechna orientační čísla
Malá všechna orientační čísla 
Okružní 71, 73, 75  ,79, 116 – 120 sudá 
Revoluční  1 – 26 všechna orientační čísla, 28
Strojírenská  15
U Jezu  všechna orientační čísla
V Zahrádkách všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 8
je volební místnost v Základní škole, Komen-
ského 6, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Brodská  32 – 102 sudá
Okružní  76 – 114 sudá

ve volebním okrsku č� 9
je volební místnost v Základní škole, Komen-
ského 2, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Brodská  19 – 43 lichá
Okružní  2 – 14 sudá
Revoluční  30 – 62 sudá

ve volebním okrsku č� 10
je volební místnost v Základní škole, Komen-
ského 2, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Brodská  45 – 69 lichá
Okružní 1 –19 lichá, 77, 16 – 56 sudá

ve volebním okrsku č� 11
je volební místnost ve Střední škole obchodní 
a služeb SČMSD, Komenského 10, Žďár nad 
Sázavou 3, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Brodská 71 – 81 lichá
K Milířům 1-13 
Kupecká všechna orientační čísla
Libická všechna orientační čísla mimo 16,19,21
Okružní 21 – 69 lichá, 81
Okružní 58 – 72 sudá
Povoznická všechna orientační čísla
Rytecká všechna orientační čísla
Sázavská 8
Trhová všechna orientační čísla
Uhlířská všechna orientační čísla, mimo 13, 15
Vápenická všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 12
je volební místnost ve Střední škole obchodní 
a služeb SČMSD, Komenského 10, Žďár nad 
Sázavou 3, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Barvířská všechna čísla orientační
Brodská  1 – 17 lichá
Drátenická všechna orientační č. 
Hrnčířská všechna orientační čísla
Kamenická všechna orientační čísla
Komenského všechna orientační čísla
Libická 16, 19, 21
Revoluční  27 – 47 lichá
Sázavská  2, 4, 6
U Klafárku 1, 3, 5
U Křížku  1-11 lichá
Uhlířská  13, 15

ve volebním okrsku č� 13
je volební místnost v Gymnáziu, Neumannova 
2, Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bratří Čapků všechna orientační čísla
Wolkerova všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 14
je volební místnost v Základní škole, Švermova 
4, Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Neumannova 11 – 53 lichá, 2
Vančurova všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 15
je volební místnost ve Vyšší odborné škole a 
Střední průmyslové škole, Studentská 1, Žďár 
nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Neumannova  1 – 9 lichá
Studentská  všechna orientační čísla
Vodárenská  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 16
je volební místnost v Základní škole, Švermova 
4, Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Nerudova  všechna orientační čísla bez č. 1, 5 a 7
Nezvalova všechna orientační čísla
Švermova  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 17
je volební místnost v Kulturním domě na Vyso-
čanech, Na Úvoze 15, Žďár nad Sázavou 5, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu:
Jungmannova všechna orientační čísla
K Přehradě všechna orientační čísla
Luční 1 – 20 všechna orientační čísla
Luční  22 – 40 sudá
Na Prutech  21, 23
Na Úvoze  všechna orientační čísla
Růžová  všechna orientační čísla
Šípková  všechna orientační čísla
V Lískách  všechna orientační čísla
Vysocká  všechna orientační čísla
Wonkova  všechna orientační čísla
Žitná  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 18
je volební místnost v Kulturním domě na Vyso-
čanech, Na Úvoze 15, Žďár nad Sázavou 5, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu:
Hlohová  všechna orientační čísla
Chrpová  všechna orientační čísla
Javorová  všechna orientační čísla
Kaštanová  všechna orientační čísla
Květná  všechna orientační čísla
Lipová  všechna orientační čísla
Luční  21 – 43 lichá, 42 – 80 sudá
Na Prutech 1 – 20  všechna orientační čísla
Na Prutech  22 – 54 sudá
Rybářská  všechna orientační čísla

Šeříková  všechna orientační čísla
Trnková  všechna orientační čísla
U Hrázek  všechna orientační čísla
Vnitřní  všechna orientační čísla
Vrbová  všechna orientační č.bez orient.č.2

ve volebním okrsku č� 19
je volební místnost v Základní škole, Palacho-
va 35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dvořákova  4, 10, 12, 14
Chelčického  1, 2 – 12 sudá, 28
Nádražní  35 – 67 lichá, 44 – 50 sudá
Smíchov  2 – 10 sudá
Strojírenská 2

ve volebním okrsku č� 20
je volební místnost v Základní škole, Palacho-
va 35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Haškova 1 – 17 všechna orientační čísla
Palachova  25 - 33 lichá, 70, 72
Radonín  všechna popisná čísla

ve volebním okrsku č� 21
je volební místnost v Základní škole, Palacho-
va 35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Haškova  18 – 60 sudá
Chelčického  14 – 26 sudá

ve volebním okrsku č� 22
je volební místnost v Základní škole, Palacho-
va 35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Palachova 1 – 23 všechna orientační čísla
Palachova  24 – 34 sudá
Palachova 35 – 68 všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 23
je volební místnost v Základní škole, Švermova 
4, Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Alšova  všechna orientační čísla
Blažíčkova všechna orientační čísla
Jamborova všechna orientační čísla
Kavánova  všechna orientační čísla
Kubínova  všechna orientační čísla
Ladova  všechna orientační čísla
Makovského 1 – 33 všechna orientační čísla, 35, 70
Mánesova  všechna orientační čísla
Mařákova  všechna orientační čísla
Pelikánova 1 – 20 všechna orientační čísla
Pelikánova  21 – 31 lichá
Průchova  všechna orientační čísla
Rabasova  všechna orientační čísla
Slavíčkova  všechna orientační čísla
Špálova 1 – 16  všechna orientační čísla, 18, 20, 22

ve volebním okrsku č� 24
je volební místnost v Základní škole, Švermova 
4, Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Kosinkova  všechna orientační čísla

Makovského  34, 36 – 69 všechna orientační čísla
Pelikánova  22 –36 sudá, 33 – 51 lichá
Špálova  17 – 21 lichá
Špálova 23 – 42 všechna orientační čísla
Štursova  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 25
je volební místnost v budově bývalé školy, 
místní část Stržanov čp� 28, Žďár nad Sáza-
vou, pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu::
místní část Stržanov  všechna popisná čísla

ve volebním okrsku č� 26
je volební místnost v budově Kulturního 
domu, místní část Veselíčko čp� 1, Žďár nad
Sázavou, pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
místní část Veselíčko  všechna popisná čísla
místní část Mělkovice všechna popisná čísla

Informace pro voliče
3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 

prokáže svou totožnost a státní občanství Čes‑
ké republiky, popřípadě státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky. Totožnost prokáže volič ob‑
čanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky, jde‑li o cizince, průkazem o 
povolení k pobytu.

4.  Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může 
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební míst‑
nosti. 

5.  Voliči nebude umožněno hlasování, pokud 
nevstoupí do prostoru určeného pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky.

6.  Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech 
volby prezidenta republiky ČR okrskovou vo‑
lební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo vo‑
lební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková vo‑
lební komise zřízena. V takovém případě okrs‑
ková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s 
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují 
členové okrskové volební komise tak, aby byla 
zachována tajnost hlasování.

7.  Za pořádek ve volební místnosti a jejím bez‑
prostředním okolí odpovídá předseda okrsko‑
vé volební komise. Jeho pokyny k zachování 
pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou 
závazné pro všechny přítomné.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 5. prosince 2022 
Ing. Martin Mrkos ACCA v.r.

starosta města Žďáru nad Sázavou  
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Proč mít trvalé bydliště ve Žďáře?
Mít trvalé bydliště tam, kde člověk 
opravdu žije, není tak samozřejmé, jak 
by se mohlo zdát� Složité to může být 
i pro obyvatele v pronájmech� Městu ale 
taková situace komplikuje plánování a 
také kvůli ní přicházíme o peníze�

Místo trvalého pobytu je vlastně adresa 
pobytu člověka v České republice, která je 
vedena v registru obyvatel. Trvalý pobyt si 
každý zvolí podle svého uvážení, ale zpra‑
vidla tam, kde má rodinu, rodiče, byt nebo 
zaměstnání. 

Člověk může mít jen jedno místo trva‑
lého pobytu, a to v nemovitosti, která je 
označená číslem popisným nebo evidenč‑
ním, popřípadě orientačním číslem a která 
je určena pro bydlení, ubytování nebo indi‑
viduální rekreaci.

Stává se, že pronajímatelé bytů nechtějí 
svým nájemníkům dovolit, aby si do bytu 
napsali trvalé bydliště. „Spousta lidí se totiž 
domnívá, že díky trvalému pobytu mají prá-
vo v bytě bydlet a nikdo je nemůže vystěho-
vat. Z přihlášení občana k trvalému pobytu 
ale nevyplývají žádná majetková ani užívací 
práva k nemovitosti nebo vůči jejímu vlastní-
kovi,“ vysvětluje vedoucí majetkoprávního 
odboru Stanislava Prokopová. 

Institut trvalého pobytu neřeší právo 
občana na bydlení. Zato se podle něj po‑
suzují nejrůznější dávky, vyměřují poplat‑
ky, určuje se volební obvod atd. Nárok na 
bydlení vyplývá třeba z nájemní smlouvy.   

Pokud ale zanikne, zanikne i právo k užívá‑
ní bytu bez ohledu na to, že má nájemník 
v bytě stále hlášený trvalý pobyt.

Trvalý pobyt má totiž hlavně „úřední“ 
význam. Slouží ke komunikaci veřejné 
správy s občany, prostě aby třeba městský 
úřad věděl, kam vám může poslat dopis. 

Nepřihlášení lidé městu komplikují plá‑
nování rozvoje, protože se s nimi nemůže 
počítat při plánování investic. Pronajímate‑
lé navíc za byt nebo dům, ve kterém není 
nikdo trvale hlášený, zaplatí poplatek za 
odpad. 

„Ve městě jsou nové byty, přibývá aut, je 
nutné intenzifikovat čistírnu odpadních vod. 
Ve Žďáře prostě žije více lidí, než je statisticky 
evidováno. Spotřebovávají zde veřejné služ-
by, ale město z nich nemá potřebné peníze 
(daňové výnosy), které bychom zpět inves-
tovali do veřejných služeb, nových chodníků, 
infrastruktury apod. Proto je nutné, aby co 
nejvíce zde žijících lidí mělo také ve Žďáře 
trvalé bydliště,“ doplňuje starosta Martin Mr-
kos.

(red)

Na konci roku si vyfoťte elektroměry
V lednu nebo únoru posílají dodavatelé 
elektřiny domácnostem pravidelná roč-
ní vyúčtování spotřebované elektřiny� 
Na faktuře vždy uvádí stav elektromě-
ru ke konci roku, ale odpovídá opravdu 
skutečnosti? 

Dodavatelé totiž místo skutečného 
stavu elektroměru uvádějí leckdy pouze 
odhad. Byl u vás letos někdo odečítat elek‑
troměr? Nebo dodavateli hlásíte samoo‑
dečet? Pokud ne, dodavatel na dálku stav 
elektroměru v  běžné domácnosti nezjistí, 
a proto si pomůže odhadem. Ten ale bývá 
často velmi nadsazený a vaše skutečná 
spotřeba elektřiny může být o dost niž‑
ší. Zvlášť v roce 2022, kdy lidé začali šetřit 
energií, je logické očekávat nižší spotřebu 
než obvykle. 

Proto doporučujeme, abyste si vyfotili 
stav elektroměru na konci roku. Nemusí to 
být přesně 31. prosince, odchylka o jeden 
či dva dny je přijatelná. Na fotce musí být 
zřetelně vidět stav na displeji a také číslo 
elektroměru, protože jinak je fotka neprů‑
kazná. Pokud máte zavedený tzv. noční 
proud, tak je nutné vyfotit stav pro nízký 

i vysoký tarif. U vysokého tarifu se na dis‑
pleji obvykle zobrazuje číselný kód 1.8.2 a 
u nízkého tarifu 1.8.3. Podle toho se dá roz‑
poznat, jaký tarif elektroměr zrovna uka‑
zuje. Způsob zobrazení tarifu se může lišit 
podle typu elektroměru.

Fotografie stavu elektroměru se vám 
může hodit pro případné spory o výši vy‑
účtování s vaším dodavatelem elektřiny.

Michal Bačovský
energetický specialista MěÚ

Vlevo se střídá kód,1.8.2 pro vysoký tarif a 1.8.3 pro nízký. Důležité je i číslo elektroměru. Foto:  M. Bačovský

Trvalé bydliště je možné mít i v pronájmu, nárok na bydlení neovlivní Foto: Město Žďár n. S.

Asistenti prevence kriminality jsou ve Žďáře deset let
Pomyslných deset svíček na dortu by si 
letos mohli sfouknout asistenti preven-
ce kriminality Městské policie� První asi-
stenti se totiž k městským strážníkům 
přidali v lednu 2013�

Na začátku projektu byli dva asistenti, 
jeden z nich, Stanislav, pracuje na stejné 
pozici dodnes. O tři roky později se počet 
asistentů rozšířil na čtyři a zároveň přichází 
do kolektivu první žena.

Město si od asistentů prevence krimina‑
lity slibovalo zklidnění situace na „Stalin‑
gradě“ ve Žďáře 3. Někteří místní si stěžo‑
vali, že se po setmění bojí vycházet. Tehdy 
se na sídlišti odehrálo několik loupežných 
přepadení, obchody trápily drobné krá‑
deže, řešilo se záškoláctví dětí a problémy 
byly i s nepořádkem nebo s pejskaři. 

„Čas potvrdil, že práce asistentů má smysl, 
situace v lokalitě se výrazně zlepšila. Je tam 
bezpečněji, ubylo nepořádku, vraků nebo 
třeba záškoláctví. Asistenti totiž dlouhodobě 
spolupracují s nízkoprahy i základní školou. 
Velmi oceňuji, že to nevzdali a stále hledají 
cesty, jak místním pomoci,“ říká Dagmar Pál‑
ková, která má asistenty na starosti.

Asistenti pracují ve dvou směnách, ran‑
ní a odpolední. Během nich chodí většinou 
ve dvojicích pěšky ulicemi Žďáru 3, ale i 
centrem města. Hlídají dodržování měst‑
ských vyhlášek i pravidel silničního provo‑
zu. Dohlíží na chování dětí a mládeže i lidí 
bez domova. Občas dovedou domů spole‑

čensky unavené jedince nebo zavolají zá‑
chranku poraněným lidem. Lidé se na asi‑
stenty obrací s dotazy, hlásí různé závady, 
ale někteří, hlavně ti osamělí, jsou vděční i 
za obyčejné popovídání.

„Na začátku to nebylo lehké, místní nás 
měli za práskače, být přímo ze Stalingradu 
pro mě byla zároveň výhoda i nevýhoda. 
Myslím ale, že jsme za těch deset let získali 
určitý respekt a lidé nás berou. Pochopili, že 
jim chceme hlavně pomoct a sami vidí, že se 
situace zlepšila,“ hodnotí jeden z preventis‑
tů Stanislav.

Pozice asistentů prevence kriminality je 
financovaná z dotačních programů. Žďár 
zřídil tuto pozici jako první město na Vyso‑
čině. Za uplynulých deset let mohli Žďáráci 
potkat v ulicích celkem jedenáct asistentů, 
z nich čtyři byly ženy. Jedna z asistentek 
později prošla výběrovým řízením a dnes 
pracuje jako strážnice městské policie. Slu‑
žebně nejstarší asistent se zase může po‑
chlubit tím, že se při práci rozhodl studovat 
a získal výuční list. 

(red)

Město chystá systém jednosměrek a „třicítek“
Během roku 2023 by město mohlo v růz-
ných svých částech zrealizovat sadu do-
pravních opatření jako jsou jednosměrky 
a „třicítky“� Mají sloužit hlavně ke zklidně-
ní dopravy� Město chystá na toto téma 18� 
ledna setkání s občany�

 V návaznosti na výstupy ze strategické‑
ho dokumentu Generel dopravy (saarplan/
doprava) by radnice chtěla v některých lo‑
kalitách zavést jednosměrné ulice a zóny 
s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h. 
„Je to jeden ze střípků mozaiky dopravních 
opatření, které mají zklidnit dopravu, pomoci 
s parkováním a zvýšit bezpečí chodců. Tato 
opatření se netýkají jen vaší konkrétní ulice, 
ale jsou součástí širšího řešení v rámci celého 
města,“ vysvětluje starosta Martin Mrkos. 

Zjednosměrnit by se měly ulice Haško‑
va od Ingotu a Chelčického ke kruhovému 

objezdu nebo Okružní ve směru jízdy MHD. 
Dále také ulice Libušínská od křižovatky 
u sportovní haly a Veselská od dolní křižo‑
vatky k Süssovu hostinci. 

Generel dopravy také připomíná, že 
i když ve městě existují lokality, kde je rych‑
lost omezená na 30 km/h, použití tohoto 
opatření ve větším měřítku má zatím rezer‑
vy. „Třicítka“ zajistí lepší využítí plochy ve‑
řejných komunikací a přizpůsobí je místní‑
mu způsobu používání pro chodce, cyklisty 
a vozidla rezidentů. Vzniknout může třeba 
na Klafaru, v okolí centra města, ve Žďáře III 
nebo na Vysočanech. Všechna opatření ale 
závisí na souhlasu dalších orgánů.

Radnice chystá k tématu setkání s ob‑
čany, kde zástupci města, odboru dopravy 
a Městské policie vysvětlí hlavní myšlenku 
a širší souvislosti zvažovaných dopravních 
opatření.                                                          (red)

Generel dopravy

Jednosměrky a „třicítky“

Asistenti Petra a Stanislav nachodí za směnu průměrně kolem 15 kilometrů Foto: Město Žďár n. S.

Jednosměrky a „třicítky“
18. ledna 2023  od 16.00 / 4. patro, zasedací místnost městského úřadu 

setkání 
s občany



Slova zastupitelů

13

Městský úřad informuje

12

Anketa pro zastupitele města
V lednovém čísle Žďárského zpravodaje jsme zastupitelům položili anketní otázku:
Jak se díváte na úsporná opatření v provozu města?
Vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou, dostal na 
stránkách Žďárského zpravodaje stejný prostor. Do uzávěrky aktuálního vydání Zpravodaje přišly následující příspěvky.

Miroslav 
Šabart

zastupitel 
Změna 2018 

Žádná úsporná opatření v provozu měs‑
ta bohužel nevidíme. Není divu, pokud pan 
starosta poučuje opoziční zastupitele, kteří 
se na úspory ptají a požadují je, že město 
není podnikající subjekt a všechny výdaje, 
i ty zbytečné, jsou ve veřejném zájmu. Je‑
dinou medializovanou úsporou je tak nic 
neřešící a zbytečné omezení světelné vá‑
noční výzdoby a provozu veřejného osvět‑

lení s předpokládanou úsporou 100 tis. Kč. 
Poté co koaliční zastupitelé nepodpořili náš 
návrh úspory 1,2 mil. Kč a poloviční odmě‑
ny zastupitelů, pokládáme odhadovanou   
úsporu za směšné a zbytečné gesto. Nezbý‑
vá než věřit, že i koaliční zastupitelé nebu‑
dou o úsporách jen mluvit, ale sami půjdou 
příkladem a teprve potom budou apelovat 
a omezovat občany města.

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM

Vyhledávat příležitosti na úspornější ře‑
šení v provozu města je běžná součást prá‑
ce. Je ale potřeba rozlišovat mezi penězi na 
běžný provoz a penězi na investice. Z nich 
ukrajovat může být někdy nevyhnutelné, 
ale je to škoda. Nejdříve spořme v provozu a 
vnitřních rezervách. Potřebujeme to ale dělat 
citlivě tak, aby se nezhoršila např. dostupnost 

základních služeb. Doba levných energií a 
zdrojů je pryč. V tučných letech se některé 
věci staly standardem, i když jsou v podstatě 
zbytnost. Nyní je to tedy příležitost přemýšlet 
o nich jinak. Pracujeme na zeštíhlování pro‑
cesů, v plánu je personální audit a instalace 
fotovoltaiky na prvních cca 10 střech. To vše 
přinese další úspory času a peněz.

Rostislav 
Dvořák

zastupitel 
KDU‑ČSL 

Současné složité období, které prožíváme, 
před nás klade nové výzvy a přímo nás nutí 
neprodleně hledat a realizovat nová řešení. 
Evropské aktuální téma je zvýšení úspor ve 
spotřebě energií. Jinak tomu nemůže být ani 
z pohledu odpovědného zastupitele města. 
Okamžitým opatřením jsou výměny sodíko‑
vých výbojek veřejného osvětlení za úsporné 
ledkové. Zvažujeme možnost vypínání někte‑

rých sloupů veřejného osvětlení. Vždy však 
s  ohledem na bezpečnost obyvatel ve všech 
částech města. Prověřujeme vhodnost osa‑
zení některých střech městských budov foto‑
voltaickými panely na výrobu elektřiny s aku 
zásobníky. Nový energetický zákon umožní 
přebytky vyrobené el. energie nejen prodávat, 
ale také využít přímo ve městě v budovách 
s vysokou energetickou náročností.

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
SOS Žďár ‑ ČSSD 
a nezávislí 

Dnešní energetická krize dopadá na 
všechny bez rozdílu. Podobně jako domác‑
nosti, tak i samospráva musí řešit snížení 
energetické náročnosti a zároveň zvýšení 
energetické efektivity. Už při přípravě rozpoč‑
tu bylo jasné, že příští rok bude energeticky 
drahý. Proto se nejenom ve vedení města 
bavíme o výměnách energeticky neefektiv‑
ních zařízení, změnách technologií, zateplo‑

vání, fotovoltaikách, solárních panelech, te‑
pelných čerpadlech nebo o využití odpadní 
energie. Cílem je samozřejmě nižší spotřeba, 
méně nákladů a zároveň zachování všech 
služeb. Začíná se s postupnými úsporami 
u  vytápění, osvětlení a u spotřeby energií. 
A zároveň se připravují a realizují i výše uve‑
dená opatření. Je to prostě nutnost, bez které 
se do budoucna neobejdeme.

Radek 
Zlesák

zastupitel 
ANO 2011 
A NEZÁVISLÍ

Město šetří peníze občanů 
Staré české přísloví říká, že kdo šetří, 

má za tři. Proto je dobré, že naše město je 
leaderem v úsporných opatřeních v našem 
regionu. Šetření městské kasy znamená 
v  této nelehké době i šetření peněženek 
občanů města. Díky tomu, že se podařilo 
na  mnohých položkách navzdory vysoké 

inflaci snížit výdaje, mohlo být například 
navýšení poplatku za svoz odpadu, kte‑
rému se žádný Žďárák vč. dětí nevyhne, 
minimální. Stále tak má Žďár při srovnání 
s  obdobně velkými městy jeden z  nejniž‑
ších poplatků za odpad, a navíc jsou nově 
osvobozeny děti do 1 roku. Nedochází tak 
k roztáčení inflační spirály. 

INZERUJTE VE ŽĎÁRSKÉM ZPRAVODAJI
I V ROCE 2023  Ceník, informace a kontakty naleznete na 

WWW.ZDARNS.CZ v sekci Žďárský zpravodaj

Pořádáte veřejnou akci po desáté večer?  
Přihlaste se o výjimku
Pokud plánujete v roce 2023 koncert nebo 
zábavu po desáté hodině večer, přihlaste se 
na městském úřadě a požádejte o výjimku 
z rušení nočního klidu�

Abychom vám mohli výjimku pro rok 2023 
udělit, napište na email petr.sedlak@zdarns.cz 
nejpozději do 24. ledna 2023. Do žádosti uveďte 
název akce, místo a termín konání včetně časů.

Noční klid a dobu jeho trvání upravuje vy‑
hláška o veřejném pořádku. Abyste mohli po‑
řádat akci i po desáté večer, musí se objevit ve 
vyhlášce na seznamu výjimek. Vyhláška platí po 
celý rok 2023. (red)

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

Ztraceno Nalezeno
Platební karta u BiGy
1 ks klíče + přívěšek u MěÚ
Svazek klíčů + kabel 
 v obchodě Květinka ul. Palachova
Karta zdravotní pojišťovny
 předáno z České pošty
Platební karta v autobuse
Klíč od vozu na ul. Palachova
1 ks klíče na ul. Brodská
Sluchátka na ul. Brodská
Peněženka, hotovost, karty na ul. Dolní
Svazek klíčů u 2. ZŠ
Peněženka, hotovost, doklady na ul. Nádražní
1 ks klíče na šňůrce na ul. Neumannova

Nálezy z diskotéky z DK – doklady, karta zdra‑
votní pojišťovny, klíče

Nálezy z 3. ZŠ za období od července do listo‑
padu 2022: 
hodinky, brýle, klíče, náramky, řetízek, rovnátka, 
sluchátka

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.  prosince 2022 celkem 19 997 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: listopad  2021  – 20 029, ří‑
jen  2022 ‑ 20 050, září  2022 ‑ 20 063, sr‑
pen 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. 

Děti narozené v říjnu 2022
+ dodatečně 1x v září
Tobias Robin Blažíček  16. 09. ZR 2
Mikuláš Pressl 02. 10.  ZR 4
Sára Hubičková  04. 10. ZR 6
Antonín Cempírek  05. 10.  ZR 1
Thea Humlíčková  06. 10. ZR 1
Filip Frai 15. 10.  ZR 6
Marie Dobrovolná  19. 10. ZR 1
Monika Černíková  24. 10. ZR 3
Emma Vávrová 28. 10. ZR 6

Životní jubilea v lednu 2023
Marie Mrkosová 01. 01. 92 let ZR 2

Zdenka Šislerová  01. 01. 85 let ZR 3
František Folta 03. 01. 80 let ZR 7
Alena Ferdusová 06. 01. 80 let ZR 4
Jaroslava Novohradská 08. 01. 93 let ZR 1
Pavla Palasová  09. 01. 85 let ZR 6
Anna Simandlová  09. 01. 80 let ZR 4
Hana Marková  10. 01. 85 let ZR 2
Marie Navrátilová  13. 01. 92 let ZR 1
Milena Polanská  16. 01. 93 let ZR 5
Jaroslav Kupka 18. 01. 93 let ZR 4
Amalia Dušejovská  22. 01. 80 let ZR 6
Věra Holcová   26. 01. 92 let ZR 5 

Gratulujeme!

Futrování na Farských Foto: Město Žďár n. S.

Vývoz biopopelnic
Svoz biopopelnic se v zimě mění� Ko-
lem Vánoc jsme je vyváželi dvakrát mě-
síčně, po zbytek zimy jednou měsíčně� 
Od dubna pak bude svoz pravidelně  
každý 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: 
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)

Svoz vánočních stromků
Letos se mění systém svozu vysloužilých 
vánočních stromků� Odstrojené stromky 
mohou občané odkládat vedle kontejne-
rů a popelnic, firma SATT je hromadně a 
jednorázově sveze podle harmonogramu 
níže� Jiné odložené odpady při této příleži-
tosti odvážet nebudou�

Svoz tříděného odpadu

10. ‑ 11. ledna Žďár nad Sázavou 3 

12. ‑ 13. ledna Žďár nad Sázavou 1

16. ‑ 17. ledna Žďár nad Sázavou 4

18. ‑ 19. ledna Žďár nad Sázavou 6

20. ‑ 23. ledna Žďár nad Sázavou 5

24. ‑ 25. ledna Žďár nad Sázavou 7

26. ‑ 27. ledna Žďár nad Sázavou 2 a 8

30. ‑ 31. ledna místní části (Stržanov, Veselíčko, 
 Radonín, Mělkovice)

 (red)

Cena vody 2023
SVAK Žďársko a Vodárenská a� s� ozná-
mili zdražení� Kubík vody bude nově stát 
122,90 Kč místo 103,10 Kč� 

 Vodné a stočné narostlo o 19,2 %, to 
je podle obou společností při spotřebě 
100 m3 za rok nárůst o 165 Kč měsíčně. Dů‑
vodem je hlavně růst cen energií, chemiká‑
lií a materiálů na opravy.

(red)
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Slova zastupitelů
Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat v  rubrice Slova zastupitelů� Jedná se o  osobní 
názory zastupitelů, nikoli Města Žďáru nad Sázavou� Redakce obecního zpravodaje je ze zákona povinná příspěvky 
zastupitelů uveřejnit� Do uzávěrky lednového čísla nám přišly následující příspěvky�

Pronájem rybníků a neschopnost je spravovat
Na konci roku 2021 zrušila rada města or‑

ganizační složku Technická správa budov, aby 
správu majetku, lesů a rybníků převedla na 
SATT. Důvodem měla být, jako obvykle ztrá‑

tovost, kterou však nikdo neprokázal. Uběhl 
rok a veškeré činnosti převedené na SATT jsou 
o 30 až 60 % dražší a některé činnosti neumí 
zajistit vůbec. Aby to vypadalo odborně slo‑
žitě, tak začali mluvit o eliminaci podnikatel‑
ského rizika a o pronájmu rybníků, které nikdy 
k  hospodářskému využití používány nebyly, 
protože jejich využití je díky ochraně přírody 
omezené. Tomu bude logicky odpovídat i pří‑
jem z budoucího pronájmu. Nákladem města 
pak zůstane údržba přístupových cest k nim, 
což byla a je podstatná nákladová položka. Jis‑
totou je také to, že nájemce bude provádět je‑
nom nezbytnou údržbu rybníků, aby je po lé‑
tech vrátil v odpovídajícím „stavu opotřebení“ 

městu. Úsměvný je argument „odborníka“ na 
chov ryb a správu majetku, radního a zaměst‑
nance SATT pana Zlesáka, že důvodem proná‑
jmu je odbahnění Horňáku, který jako jediný 
produkoval tržní ryby, aby posílili jeho exten‑
zivní využití, které ho u pronajímaných rybní‑
ků v příměstské rekreační zóně nezajímá. Stej‑
ně tak on i starosta Mrkos zapomněl, že lidem 
k rekreaci nabízí plochy, které současně hodlají 
zastavět rodinnými domky a bytovými domy. 
A tak z fiaska ve správě rybníků udělají a slíbí 
projekt, který při změně č. 5 územního plánu 
odmítli. Miliony vložené městem do obnovy a 
údržby rybníků Vetelské soustavy budou slou‑
žit nájemci nikoliv obyvatelům města.

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018

Rozpočet na rok 2023 vynechal některé 
investiční akce. On je rozpor mezi touhou 

obyvatel města po komfortních službách 
a penězi, které město má k  dispozici. Má 
zkušenost v  podnikatelské sféře mi velí 
podporovat vyrovnané rozpočty. Tím ne‑
chci srovnávat a říci, že město se dá řídit 
jako firma. Město má trochu jiné povinnos‑
ti a závazky. Město nemůže říci, já končím, 
už se to nevyplácí. Viditelnými znaky úspor 
je omezení vánočního osvětlení, úsporné 
osvětlení některých částí města. Alespoň 
omezíme světelný smog.

Nebude to lehký rok, ani pro město, ani 

pro jeho obyvatele, kdo potřebuje pomo‑
ci, nechť se obrátí na příslušný odbor, nebo 
úřad, žádná situace není neřešitelná, žád‑
né zlo není věčné. Chtěl bych nám všem 
popřát klidné a požehnané vánoční svátky 
a popřát roku 2023, který nás čeká, aby byl 
tím, v kterém zmizí krvavé stíny, a náš po‑
hled do budoucna bude opět plný naděje.

P. S. V roce 2023 slaví své 45. výročí žďár‑
ská undergroundová legenda, skupina 
Atomová mihule. 

Kluci, ať vám to pořád tak pěkně hraje.

Vít 
Bohumil 
Homolka

zastupitel 
Společně            
ODS a TOP 09

Nepodpořili jsme plýtvání a zbytečné 
provozní výdaje

Koalice ŽŽM, ANO, KDU‑ČSL a ODS zvýšila 
tzv. běžné (provozní) výdaje města o 30 % při 
růstu inflace o 10 %. Provoz města se z 350 mil. 

Kč zvýšil na 450 mil. Kč za rok. Zohledníme‑li in‑
flaci, tak provoz města zdražil o 60 mil. Kč, které 
chybí na výstavbu městských bytů s  dostup‑
ným nájemným, řešení dopravy nebo řešení 
vytápění a odpadů ve městě. Koalice prohos‑
podařila správně nastoupené snižování výdajů 
z let 2014 až 2018 a v následujícím volebním 
období 2018 až 2022 zbytečně zvýšila provoz‑
ní výdaje. Razantní růst počtu zaměstnanců, 
nákupy drahých externích služeb a rezignace 
na konkurenceschopné veřejné služby jako je 
např. zimní a letní údržba komunikací nebo ve‑
řejná zeleň stojí za zbytečně utracenými 60 mil. 
Kč ročně. Chybějící peníze v rozpočtu pak do‑
plní 29 mil. Kč úvěru a dalších 42 mil. Kč utratí 

z končící rezervy, kterou převzali od předchozí 
politické reprezentace. Jsme přesvědčeni, že 
takové hospodaření je neudržitelné, nepřiná‑
ší městu ani rozvoj, natož prosperitu a dobré 
místo pro život. V  rozpočtu chybí peníze na 
nové městské byty s  dostupným nájemným. 
Nedivme se, že klesá počet obyvatel města, 
protože nemají kde bydlet. Prioritou koalice 
naopak je utratit 13 mil. Kč za slepou Vodáren‑
skou ulici ke garážím, která pro zlepšení dopra‑
vy ve městě nemá a léta mít nebude prakticky 
žádný význam. Chybí jakákoliv snaha o hledání 
úspor. Je zřejmé, že ani účast ČSSD v koalici, nic 
na současném chybném směřování rozvoje a 
hospodaření města nezmění.

Miroslav 
Šabart

zastupitel 
Změna 2018

Pohádka o zlatém vejci končí
Při nákupu 38 % akcií SATT a.s. za 80 mil.

Kč psal pan starosta, že si kupujeme zlaté vej‑
ce. Upozorňovali jsme na zásadní nebezpečí 
spočívající v chybějícím zdroji tepla, který 

vlastní soukromá firma Žďas a.s. Argumento‑
vali jsme, že vysoká kupní cena je dividendově 
návratná za více než 40 let a řešení zdroje tepla 
bude do budoucna stát SATT a město stovky 
miliónů korun. Marně. Koalice chtěla hračku a 
další placená místa v orgánech SATTu. Koupili 
a každý rok podobu 7 let splácíme z rozpočtu 
11mil. Kč a od roku 2020 do 2022 jsme obdrželi 
5 mil. Kč dividend. Až v rozpočtu na rok 2023 
jsme se dozvěděli, že se předpokládá snížená 
dividenda 2 mil. Kč se zdůvodněním, že SATT 
bude investovat do kotelny na Libušíně a po‑
třebuje peníze. Pohádka o zlatém vejci  SATT 
se tak dostává do další etapy. Město tak platí 
vedle splátek vysoké kupní ceny, drahé nesou‑

těžené služby, proti tomu dostává menší divi‑
dendy, aby se nakonec, nedej bože, z akciové 
společnosti stal městem dotovaný postsociali‑
stický monopol. Doufejme, že se alespoň brzo 
dozvíme, co vlastně bude SATT investovat, 
protože za dva roky se nám nepodařilo získat 
ani studii natož projekt léta připravovaného ře‑
šení kotelny. Takže si to shrňme. Město zaplatí 
80 mil. Kč za akcie a další desítky miliónů Kč za 
údržbu komunikací, zeleň, IT a správu nemovi‑
tostí, dostalo 5,7 mil. Kč dividend. SATT zaměst‑
nal radního Zlesáka a vyplácí měsíční odměny 
zastupitelům města v orgánech společnosti.
Obyvatelé napojení na horkovod platí stále 
dražší teplo.

Jaromír 
Brychta

zastupitel 
Změna 2018
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Lépe se šetří na druhých
V těžkých dobách přichází apely státních 

a obecních autorit, jejichž cílem jsou obyva‑
telé a jejich pohodlí a spotřeba. Vyvolávání 
větší solidarity a odpovědnost je v pořádku 

za předpokladu, že apelující autority nestojí 
bokem a jdou příkladem. Jestli, jak se říká, 
nepijí víno, když kážou vodu. Ve Žďáře jsme 
se dozvěděli, že se bude šetřit na vánočním 
osvětlení, ale i pouličním osvětlení. Moder‑
nizace veřejného osvětlení se sice zadrhla 
na administraci nákupu vhodných svítidel, 
ale omezení vánočního a pouličního osvět‑
lení by mělo přinést statisícové úspory, a jak 
se nechal slyšet starosta Mrkos, tak jedna 
bezpečná cesta domů bude vždy zacho‑
vána. Uvidíme. Je jen škoda, že ti, kteří nás 
nabádají k úsporám nebo omezují běžné 
veřejné služby, sami nejdou příkladem. Vě‑
domi si složité ekonomicko ‑ energetické 

situace a potřeby šetřit jsme navrhli snížení 
odměn neuvolněných zastupitelů z maxi‑
mální možné výše na polovinu a tím úsporu 
1,2 mil. Kč. Bohužel tento návrh nepodpořil 
jediný koaliční hlas. Následným schválením 
maximálních odměn opozice dala jasně 
najevo, že solidaritu a úspory očekává od 
druhých, ale sami se k šetření nepřipojí. A to 
je před námi zdražování dalších veřejných 
služeb, jako jsou odpady, vodné a stočné, 
teplo a energie. O kolik to bude a zda‑li je 
to všechno, ukáže nový rok. Věřme, že se 
koalice zamyslí nad citátem Paula Coelho a 
pochopí, že: ,,Svět se mění vaším příkladem, 
ne vaším názorem.“

Miloslava 
Brychtová

zastupitelka 
Změna 2018 

Žďárská atletika zažívá restart!
Rok 2022 skončil, a tak nám dovolte krát-
ké ohlédnutí za jednou z nejúspěšnějších 
sezón našeho oddílu� Existuje dlouhá léta 
a vychoval celou řadu reprezentantů, mis-
trů ČR a jednu účastnici OH, MS a Evropy, 
ale delší dobu existoval pouze formálně a 
bez účasti na závodech� Od 2018 se naši 
mladí závodníci začali opět prosazovat na 
závodnické scéně, počet atletů vzrost na 
60 a zorganizovali jsme opět závod Ligy 
přípravek Vysočiny a 1� ročník Žďárské 
míle, kde spolupracujeme s běžeckým tý-
mem Žďárák� 

Letos naši tři žáci reprezentovali Kraj Vy‑
sočina na Olympiádě dětí a mládeže v Olo‑
mouci. Ve skoku do výšky a na 60 m běhu to 
byl Ondřej Forman (2007), na skok do dálky 
i  výšky Josef Holemář (2009) a na 800  m 
Veronika Formanová (2010). Jsou již pra‑
videlnými účastníky mezikrajových utkání 
v ČR a jsou v Centru talentované mládeže 
a vedou tabulky kraje v nejrůznějších dis‑
ciplínách. Veronice se navíc podařilo na 
podzim vyhrát i zlatou medaili na Mistrov‑
ství ČR v  krosu škol na Koukalově okruhu 
na Piláku. Byla nominována na Mistrovství 
ČR v krosu v Rumburku a Ondřej na halové 

mezikrajské utkání do Prahy, kde skočil 178 
cm do výšky a zaběhl 7,44 na 60 m.

V letošní sezóně zabodovali i nejmlad‑
ší atleti z přípravky (ročník 2011 a mladší). 
V rámci Ligy Vysočiny přípravek proběhly 
čtyři závody a naši atleti nechyběli ani v září 
na závěrečném finálovém čtyřboji v Jihla‑
vě. Ve své kategorii si celkové prvenství od‑
nesli Sára Špačková (2013), vítězka dětské 
Čokoládové tretry z Ostravy, Ondřej Prokop 
(2011) a Jan Holemář (2012). Dalšími me‑

dailemi za jednotlivé disciplíny, osobními 
rekordy a zkušenostmi z často z prvních zá‑
vodů se mohou pyšnit všichni, kdo poctivě 
trénují a nebáli se svoje pokroky předvést. 
Mezi další úspěšné a talentované atlety, 
co pravidelně závodí, patří Eliška Hemzo‑
vá, Mia Špačková, Ondřej Vlasák, Hedvika 
Cempírková, Barbora Košťálová, Viktorie 
Havlíková, Nela Hrubá, Vojta Zedník, Miku‑
láš Pohl, Elena Volkmannová.

Lenka Formanová, Atletika TJ Žďár

Oddíl žďárské atletiky vychovává nové sportovní naděje Foto: archiv oddílu

Zima je pro lidi bez domova nejtěžším obdobím
Mrazivé dny i noci jsou výzvou nejen pro 
lidi bez domova, ale i pro sociální služby, 
které se o tyto lidi starají� Třeba v domě 
sociálních služeb je kromě azylu nově 
také noclehárna a tzv� Teplá židle� 

Pokud teplota klesne pod ‑5 °C, mohou 
muži a ženy bez přístřeší přečkat mrazy 
v  teple azylového domu na Dvořákově ulici. 
Nabídku je možné využít každý den od 19.00 
do 7.00. 

„Přečkat mrazy na tzv. teplé židli mohou ma-
ximálně 4 lidé, služba je bezplatná. Bude pro ně 
připraven teplý čaj a polévka,“ popisuje Václav 
Šerák, ředitel Sociálních služeb města.

Podmínkou pro přijetí je absence alko‑
holu. K dispozici bude toaleta a prostor na 
chodbě azylového domu.

Kontaktní a poradenské centrum Spek‑
trum zase klientům jednou v týdnu nabízí 
možnost se osprchovat, vyprat si, uvařit si 
polévku, kávu, čaj, získat ošacení či potra‑
vinovou pomoc. Kontaktní centrum je ale 
také místem, kde je každý přijatý s respek‑
tem a bez předsudků, kde najde pomoc při 
řešení své složité životní situace. 

„Cesta ‚do stanu, či boudy‘ byla u každého 
člověka trochu jiná. Společnými znaky je čas-
to nefunkční rodinné zázemí, prožití krizové 
životní události, se kterými si lidé nedokázali 

poradit nebo absence podpory blízkých“ vy‑
světluje vedoucí Kontaktního centra Jana 
Pešková. 

S životem „na ulici“ je úzce spjato  
i nadužívání alkoholu či jiných omamných 
a psychotropních látek. Lidé se snaží tím‑
to způsobem tlumit stinné stránky tohoto 
způsobu života: strach, obavy, bezmoc, 
opovrhování, malé sebevědomí. 

Pokud někde uvidíte v mrazech člověka 
bez domova, který potřebuje pomoc, kon‑
taktujte městskou policii. Ta jim poradí a 
pomůže.

(red)
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Klavírní koncert studentů JAMU ve žďárské ZUŠ
Ve čtvrtek 12� ledna od 17 hodin vy-
stoupí v sále žďárské Základní umělecké 
školy Františka Drdly Kamila Ozerová� 
Studentce JAMU je 23 let, na klavír hraje 
od sedmi let, absolvovala ZUŠ v Třebíči 
ve třídě Ivany Smolové a Konzervatoř v 
Brně pod vedením Evy Horákové� Nyní 
je studentkou druhého ročníku na JAMU 
v Brně, ve třídě Aleny Vlasákové�

Kamila Ozerová se ve Žďáře představí 
se skladbami Johanna Sebastiana Bacha, 
Ludwiga van Beethovena a Frédérica 

Chopina. Zazní i skladby Alexandra Ni‑
kolajeviče Skrjabina, Clauda Debussyho 
nebo Sergeje Vasilijeviče Rachmaninova. 

Uměleckou dráhu interpretky zdobí 
řada úspěchů, titulů laureátky různých 
soutěží a dalších ocenění i na meziná‑
rodní úrovni. Například v roce 2022 zís‑
kala 1. cenu a absolutní vítězství v kate‑
gorii profesionálů na mezinárodní online 
soutěži Festival 4 Artsv Rumunsku. 

František Dvořák
ZUŠ Žďár nad Sázavou

Kamila Ozerová Foto: archiv K. Ozerové

Aktivní oddíl se představuje

Už šest let zastřešuje Active - středis-
ko volného času kromě nejrůznějších 
kroužků také komunitu vedoucích, 
praktikantů a dětí� Ti si říkají ,,Aktivní 
oddíl“ a vy se s nimi můžete setkat na 
nejrůznějších akcích�

Šest let kroužku „Aktivní oddíl“ při Acti‑
vu – SVČ? Ano, zdá se až neuvěřitelné, že 
se myšlenka aktivního volného času uchy‑
tila a rozvinula do dnešní podoby. Možná 
vám ale vrtá hlavou, co to vlastně ten Ak‑
tivní oddíl je.

Psal se rok 2016. Končilo klasické tá‑
borové léto a vedoucí i děti měli jedno‑
duchou otázku: „To je zase konec? To se 
uvidíme až za rok?“. A nápad byl na svě‑
tě! U zrodu stál Luboš Prüger. Oddíl se 
setkává v průběhu roku na plánovaných 
tematických víkendových výpravách na 
turistických základnách, na pravidelných 
schůzkách v klubovně, výletech, při dob‑
rovolničení, organizaci aktivit na dětských 
dnech, čarodějnicích, až po vámi oblíbe‑
nou Hallowenskou stezku odvahy. 

Aktivní vedoucí učí děti samostatnos‑

ti, tvořivosti, lásce ke sportu a přírodě a 
hlavně smysluplné trávení času. Postupně 
vznikl úžasný tým vedoucích, kteří vzešli 
z  řad mladých táborníků a teď předáva‑
jí své zkušenosti dále. V  současné době 
kroužek stále modernizujeme, vyvíjíme a 
snažíme se co nejvíce přiblížit dnešní mla‑
dé generaci. 

S  tímto týmem se můžete setkat na 
našich akcích. Pojďme si společně užít kar‑
neval ve stylu Disney, tzv. Disneyval, který 
se uskuteční 22. ledna v 15.00 v sále Acti‑
ve – SVČ na Horní 2, barevný piknik nebo 
velké překvapení v  červnu. Sledujte naše 
sociální sítě, ať vám žádná z těchto aktivit 
neuteče! 

Pokud byste měli zájem se do našeho 
týmu přidat, neváhejte se nám ozvat na 
našem instagramu nebo facebooku „Pojeď 
s námi na tábor“. Pokud byste chtěli přihlásit 
do aktivního oddílu dítě, přihlašujte se přes 
stránky www.activezdar.cz. Pojďme udělat 
změnu, tvořme „volný čas, který má smysl“.

Romana Šimurdová
Active SVČ

Členové aktivního oddílu tráví rádi čas venku, v přírodě Foto: archiv Active SVČ

Městská policie
Na tísňovou linku Městské policie 156 

oznámila asistentka prevence kriminality, že 
v obchodě potravin na ulici Brodská je podna‑
pilý muž, který se vůči zaměstnancům prodej‑
ny chová vulgárně a agresivně. Hlídka MP pak 
zjistila, že se jedná o známého člověka bez do‑
mova. Dotyčný muž způsobil na zařízení pro‑
dejny škodu ve výši minimálně 3000 Kč. Muž 
ale tvrdil, že nic protizákonného neprováděl, a 
proto Městská policie celou věc s podezřením 
na jeho přestupkové jednání předala přísluš‑
nému správnímu orgánu MěÚ. 

Služebna Městské policie přijala oznáme‑
ní, že na náměstí Republiky leží na zemi muž. 
Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že muž je 
podnapilý a pádem na zem si způsobil tržné 
poranění hlavy. Po prvotním ošetření přijela 
na místo Rychlá záchranná služba, která ho 
převezla do nemocnice. 

Hlídka vyjela i po dalším oznámení „mota‑
jícího“ se muže ohrožujícího bezpečnost sil‑
ničního provozu v křižovatce na ulici Jamská. 
U  dotyčného asi 50letého muže zjistili stráž‑
níci dechovou zkouškou na alkohol hodnotu 
3,3 promile. Po nezbytných úkonech rozhodla 
hlídka o jeho převozu na Protialkoholní zá‑
chytnou stanici do Jihlavy. 

Všímavý občan nahlásil na Městskou po‑
licii, že na ulici Palachova stojí delší dobu na 
parkovišti vyhrazeném pro invalidy dodávka 
bez označení. Strážníkům se podařilo při od‑
jezdu z parkoviště dotyčné vozidlo zastavit. Ři‑
dič se k přestupku přiznal, za což dostal nejen 
pokutu v příkazním řízení, ale prostřednictvím 
příslušného orgánu MěÚ také bodový zápis 
do karty řidiče.

Při kontrolní činnosti strážníci zjistili, že na 
kruhovém objezdu na Nádražní ulici někdo  
poškodil svislou dopravní značku a sloup ve‑
řejného osvětlení. Díky městskému kamero‑
vému systému se podařilo vozidlo dohledat.
Dopravní nehodu předali strážníci dopravní‑
mu inspektorátu Policie ČR k dalšímu šetření. 

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár n. S.

Sledujte nás na FB: mpzdarns.

Dobročinný jarmark BiGy a SŠG přispěl na dobrou věc
V  předvánočním čase proběhl na Bis-
kupském gymnáziu a Střední škole gast-
ronomické Adolpha Kolpinga již počtvr-
té Dobročinný adventní jarmark�

Díky spolupráci s  Kolpingovým dílem 
ČR z.s.  a jejich technické podpoře byl před 
budovou školy instalován stan, ve kterém 
studenti nabízeli rukodělné výrobky v téměř 
čtyřiceti stáncích. Zákazníci si tradičně mohli 
vybírat z nepřeberného množství vánočních 
dekorací, drobných dárků, pletených a háč‑
kovaných výrobků a pochutin, které vyrobili 
a připravili studenti se svými rodiči a přáteli. 
Nechyběly také oblíbené stánky s výborným 
občerstvením, punčem, svařeným vínem, ka‑
várna s výběrovou kávou, podávala se polév‑
ka vařená na ohni a spousta dalších dobrot, 
o které se postarali studenti obou škol. 

K  navození příjemné atmosféry přispěl 
žesťový kvintet a hudební seskupení Terciá‑
nek. Společně jsme si zazpívali koledy a cítili, 
že Vánoce pomalu přicházejí. Ze studentů se 
na celé odpoledne stali zapálení prodavači, 
kteří své výrobky nabízeli s  vtipem, dobrou 
náladou, a i když na začátku akce jejich stán‑
ky překypovaly zbožím, v pozdním odpoled‑
ni měli téměř vyprodáno.

Návštěvnost byla letos rekordní a díky ní 
i vybraná částka. Na dobročinném jarmarku 
2022 se podařilo vydělat 114 502 Kč. Výtěžek 
z jarmarku podpořil rodinné centrum Srdíčko 

částkou 45 000 Kč, zbývající částka bude po‑
užita na rekonstrukci bezbariérového vstupu 
do budovy školy.

Mockrát děkujeme všem studentům, ro‑
dičům, přátelům obou škol a návštěvníkům, 
kteří jarmark podpořili.

Těšíme se na setkání s vámi při některé 
z našich dalších akcí.

Tým Bigy a SŠG

Na dobročinném jarmarku lidé věnovali víc než 100 tisíc korun Foto: archiv školy

S GymZR za dobrodružstvím, tentokrát k sousedům a do Jižní Ameriky
Projekt Erasmus+ Green Buildings, 
o  kterém jsme žďárskou veřejnost už 
informovali, se posunul do další fáze 
- šest studentů a dva učitelé vyrazili za 
dobrodružstvím do Francouzské Guya-
ny, zámořského území Francie� Ve stejné 
době vyrazila naše historicky nejmlad-
ší výprava  kousek za české hranice, do 
polských Wawrczenczyc na setkání pro-
jektu iCreArte�

Sedíme v Boeingu 777, letíme z Caye‑
nne do Paříže a snažíme se ten náročný, 
dobrodružný a nádherný týden shrnout. 

Pracovní část projektu pro nás znamená 
několik přednášek a prezentací, ale také 
věci pro nás naprosto nové ‑ třeba výrobu 
vlastních cihel, návrh domu, který nepotře‑
buje zateplit, ale ochlazovat, natáčení krát‑
kých videí o bezpečnosti práce (většinou 
němých, protože frankofonní studenti mají 
s angličtinou značné potíže). S francouz‑
ským architektem jsme si prošli dům, který 
nepotřebuje klimatizaci a využívá výhrad‑
ně proudění vzduchu od oceánu.

V rodinách se o nás vzorně postarali, 
vezeme si domů nové recepty brazilské, 
kreolské a indonéské kuchyně, a někteří 
možná i nějaké kilo navíc. Největší zážitky 

máme z rezervace na řece Kaw, kde jsme 
se nejdřív krásně vykoupali a po setmění 
pozorovali kajmany (v opačném pořadí by‑
chom si to opravdu neužili), z vesmírného 
centra CNES v Kourou, z procházek v džun‑
gli a z koupání v Atlantiku. 

Na to, že jsme tam byli v období dešťů, 
se vracíme slušně spálení. Jedinečných 
zážitků a vzpomínek si vezeme mnoho 
a  můžete nám závidět, protože kdo z vás 
třeba při vánočních nákupech pozoroval 
lenochody? 

V Polsku bylo o dost chladněji, ale nikdo 
si nestěžuje, protože si taky náramně užili. 
Ve škole se věnovali evropským tradicím, 
hlavně samozřejmě vánočním, a viděli 
nejznámější místa jižního Polska ‑ Krakow, 
Wieliczka a muzeum Mocak. Recept na vá‑
noční ouška k dostání v kvartě.

Děkujeme všem, kteří nám při přípravě 
těchto cest pomáhali a mysleli na nás, za‑
tímco my jsme si užívali světa ‑ rodičům, 
vedení Gymnázia Žďár nad Sázavou a také 
MUDr. Krškové z infekčního oddělení NNM.

Michaela Kondýsková
Gymnázium Žďár Vesmírné centrum CNES Foto: Eric Balavoine
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Technická herna na cestách aneb fyzika hrou 
Plazmová koule, výroba elektřiny, levitace pomocí magnetů nebo třeba optický 
hologram a Da Vinciho samonosný most. Tohle všechno nabízela hravá výsta-
va v Regionálním muzeu.

Filipojakubská noc 
Oslavy příchodu jara se po covidové pauze vrátily v plné parádě. Připraveny 
byly soutěže pro děti, občerstvení, diskotéka, chybět nemohla pořádná vatra na 
opečení špekáčků a překvapením byla ohňová šou.

Muzejní noc
Kromě koupele od upovídané lázeňské čekal návštěvníky také trh, šenk, 
setkání se spravedlností nebo nakouknutí do barokní kuchyně. Program 
doplnilo dřevěné divadlo, Stella Betula a Žďáráček. 

Alotria na humnech
Dětské hry z dob dávno minulých si vyzkoušely nejen děti, ale i mnozí dospělí. 
Cvrnkání kuliček,  skákání panáka nebo gumy, točení káči, tlučení špačků, ho-
nění obruče i střelba z praku. A na závěr třeba hlavotoč nebo kotrmelčák.

Hasičská fontána 
200 hasičů za pomoci 50 proudnic a za doprovodu hudby vytvořilo velkolepou podívanou. Živou vodní fontánu vytvořili hasiči tím, co ke své práci běžně 
používají - požární čerpadla, hadice, proudnice. Fontána uvedla odhalení uměleckých děl na hladině rybníka - Pocta baroku.  Foto: Daniel Truhlář

Roky v baroku
Výpravná výstava k 300. výročí posvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuc-
kého provedla návštěvníky životem barokního člověka. Dozvěděli se, jak se lišily 
lidské osudy a proč každý barokní člověk toužil po dobré smrti.

Futrování na Farských
Slackline aneb moderní provazochodectví sledovali mnozí s neskrývaným údi-
vem. Jídlo z různých koutů světa doplnily také kapely Sorry, Martin Harich a 
kapela The Tap Tap. 

Florianer Sängerknaben
Unikátní třicetičlenný chlapecký sbor z Rakouska má téměř tisíciletou historii. 
Přesto jde o aktivní a živý sbor s rozmanitým repertoárem a jasným cílem - po-
delit se s publikem o radost z hudby.                                                       Foto: Pavel Černý

Přivítání adventu 
Advent ve Žďáře byl ve znamení kapely Marien a sboru Žďáráček, nechyběly 
vánoční dílničky nebo osudí pro přání Ježíškovi. Vánoční strom rozsvítila malá 
Kája a program ukončil přeložený barokní ohňostroj.  Foto: Milan Šustr

Den Žďáru 
Aneb Žďáráci pro Žďáráky, letos ve znamení baroka a nově na Farčatech. K vidění byli šermíři, folklorní soubory, dílničky žďárských neziskovek, divadlo a večer 
jeden koncert za druhým v čele s hvězdným Ondřejem Havelkou a Melody Makers. Cenu města dostal spisovatel Zdeněk Vyhlídal.

Rok 2022 v kultuře
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Kultura Žďár už vyhlíží rok 2024!
Je to neuvěřitelné, ale i když vám všem 
přejeme krásný nový rok 2023, hodně 
štěstí, zdraví a ekonomické stability, my 
na „kulturáku“ ve Žďáře už pracujeme 
pomalu na programu roku 2024�  Drama-
turgie letošního roku je již z 80 % hotová 
a postupně vám naše divadelní představe-
ní, koncerty a společenské akce budeme 
uvolňovat do prodeje� Mnohé již v prodeji 
samozřejmě jsou� A právě proto se už teď 
zajímáme o pořady roku dalšího, abychom 
v předstihu zajistili to nejlepší, co se z kul-
tury dá nabídnout�

Víme, že doba je nejistá a peněz není na 
zmar, proto je naší prioritou, abyste nemuseli 
do divadla, kina, na koncerty, či výstavy ces‑
tovat daleko a utrácet tak za pohonné hmoty, 
ale naopak si v klidu vyšli z domů pěšky a vy‑
chutnali si tak hezké dny ve společnosti naše‑
ho programu.

I v  tomto roce se budeme spolu s  vámi 
těšit na akce, které jsou anebo si kladou za cíl 
být již tradičními. Jedná se samozřejmě o jubi‑
lejní 40. ročník Horáckého džbánku, kde vedle 
Fleretu vystoupí Vlasta Redl s kapelou, skvělý 
AG Flek, či hitová stálice Buty a kde uvedeme 
do síně slávy Horáckého džbánku Václava 
Neckáře a jeho bratra Jana.  Festival bude mít 
i doprovodný program a nově i festivalovou 
školku pro vaše děti a vnuky. Konat se bude 
na zámecké Forotě, protože toto prostředí 
k festivalu prostě sedí!

Bude nám ctí letos zopakovat i loňskou 
vydařenou společenskou oddychovku pod 
názvem Nedělní brunch na Farčatech, kde 
opět spolu zažijeme dopoledne a odpoledne 
ve společnosti gurmánských radovánek, jaz‑
zu, blues, nově místních výtvarníků a nedělní 
pohody.

Stejně tak se těšíme, že se všichni o prázd‑
ninách sejdeme na již tradičním „Letňáku“ za 

Domem kultury, kde pro vás opět připravíme 
něco navíc než jen samotné projekce vybra‑
ných filmů.

Snažili jsme se pro vás i v tomto roce při‑
pravit průřez divadelní tvorbou od komerč‑
ních hitů po umělecky a herecky špičková 
představení. Velkou pozornost věnujeme 
i  dětským programům, kde se snažíme pro‑
pojit školní představení s divadly pro širokou 
veřejnost, a to s těmi nejlepšími divadelními 
skupinami, jako je brněnská Radost, divadlo 
Drak a podobně.

Pracujeme na tom, aby i výstavní činnost 
naší organizace pro vás byla čím dál víc atrak‑
tivní a hmatatelná. V neposlední řadě se po‑
koušíme o vlastní dramaturgii hudebních po‑
řadů, kde se budeme snažit spojit na jednom 
podiu interprety, které byste jinak mohli vidět 
pouze sólově. Takovým příkladem je březno‑
vý dvojkoncert Roberta Křesťana s  Druhou 
trávou a Radůzy, včetně jejich společného 
duetu. Tento koncert letos můžete v  rámci 
České republiky vidět pouze v našem divadle.

V  kině se zaměříme dále na interaktivní 
práci s  divákem, pokračujeme ve filmovém 
klubu profesora Miloše Zabloudila s komen‑
tovanými úvodníky, i letos nabízíme kartičky 
se slevou na vybrané artové filmy pro členy 
KPAF, tedy Klubu přátel artového filmu, uvidí‑
te všechny největší premiéry v premiérových 
dnech i předpremiérách, zažijete noc v kině, 
hororovou noc a další akce ve společnosti 
dobrého filmu.

To a mnoho dalšího pro vás v  letošním 
roce připravuje tým příspěvkové organizace 
Kultura Žďár. Těšíme se na vás třeba už 1. úno‑
ra na Novoročním recitálu Lucie Bíle v Domě 
kultury.

Přeji vám úspěšný a klidný rok 2023 za 
sebe i všechny své kolegy. 

Tamara Pecková
Kultura Žďár

Žďárská společnost DEL se stává partne-
rem Kina Vysočina 

Dlouholetá spolupráce žďárské inže-
nýrské společnosti DEL a příspěvkové 
organizace Kultura Žďár se od roku 
2023 mění v partnerství� DEL se totiž od 
1�  ledna stává hlavním partnerem Kina 
Vysočina� 

Od té doby, co žďárský „letňák“ probíhá 
za Domem kultury, jste si určitě všimli lu‑
xusních sedacích vaků, které zde byly k dis‑
pozici, a ze kterých se dá tak krásně dívat 
nejen na filmy, ale i hvězdy ve dvou. Právě 
tyto sedací vaky patří žďárským „robotá‑
řům“ ze společnosti DEL. 

Tato spolupráce na letním kině byla za‑
hájena před čtyřmi roky a od té doby s Kul‑
turou Žďár pokračuje. A protože se oběma 
stranám spolupráce líbí, dohodly se na 
konci roku 2022 na dlouhodobém partner‑
ství Kina Vysočina, nyní pro rok 2023. „Po-
máhat v regionu, kde žijeme a pracujeme, je 
pro nás přirozené. I proto nám podpora Kina 
Vysočina dává smysl,“ těší se na spolupráci 
Jiří Kabelka, předseda představenstva DEL. 

Od ledna tak před všemi filmy v Kině Vy‑
sočina uvidíte logo hrdého partnera – žďár‑
ského DELu. „Tato spolupráce nám na dru-
hou stranu umožní získat další prostředky, 
které můžeme použít pro zajištění výběru co 
nejkvalitnějších pořadů pro žďáráky. A věřte, 
že je na co se těšit,“ dodává s úsměvem Ta‑
mara Pecková, ředitelka PO Kultura Žďár. 
Nezbývá, než této úspěšné spolupráci po‑
přát zdar.

Aleš Hrbek
Kino Vysočina

www.dkzdar.cz
Facebook: kinovysocina

Kino Vysočina

Až do 15. ledna bude v muzeu na Tvrzi k vidění výstava pod názvem Ježíšku, Santa přichází aneb Váno-
ce v devadesátkách. Tak schválně, měli jste pod stromkem některý z dárků? A cestou vás třeba naláká 
vánočně vyzdobený Moučkův dům.  (red)

Lucie Bílá přijede do Žďáru Foto: archiv L. Bílé

Bílá magistrála

Koruny Vysočiny

online sledování

úpravy lyžařských 

stop ze Žďárska, 

Novoměstska 

a Bystřicka

na jednom místě

www.korunavysociny.cz

#klasika

#skate

#200kilometru

#bilamagistrala



Zaostřeno na Žďár pokračuje v nové podo-
bě� Pozměněná soutěž se fotografům podle 
počtu zaslaných snímků líbila, proto bude 
v novém režimu pokračovat� Těšíme se na 
vaše příspěvky!

Hlavním partnerem bude i nadále žďárský 
fotograf Ivo Holán, který soutěž zaštítí a bude 
garantem hodnocení. Každé čtvrtletí dostane 
jeden z výherců poukaz na služby fotoateliéru 
FOTO Holán, je také zároveň odborným porad‑
cem i pro vás soutěžící.

Témata budou čtyři, 
pro rok 2023 jsou následující: 
Zátiší, uzávěrka: 17. března 2023
Portrét, uzávěrka: 16. června 2023
Krajina, uzávěrka: 15. září 2023
Reportáž ze Žďárska, uzávěrka: 17. listopa‑
du 2023

Hlasování
Každý soutěžící může do soutěže zaslat 

2 fotografie do každého kola. Ze zaslaných 
snímků vybere fotograf Ivo Holán 5 až 10 nej‑
lepších fotografií, které postoupí do hlasování 
na Facebooku města. Vítěze čtvrtletního kola 

oceníme poukazem na služby ateliéru FOTO 
Holán v hodnotě 600 korun. První tři soutěžící 
z každého kola postoupí do hlasování na kon‑
ci roku a budou se ucházet i o ceny odborné 
poroty.

Do celoročního hlasování tak postoupí 12 
fotografií. Samotné hlasování proběhne stej‑
ným způsobem a první tři soutěžící získají 
hodnotné ceny.

Uděleny budou i ceny odborné poroty. Ta 
vybere tři autory, kteří budou oceněni produk‑
ty od sponzora soutěže ZONER software, a. s. 

Ceny
Za vítězství v každém ze čtyř čtvrtletních 

kol získá fotograf poukaz v hodnotě 600 korun 
na služby v ateliéru FOTO Holán.

Celoroční vyhodnocení:
1� místo – kurz dle vlastního výběru u foto‑

grafa Lukáše Vrábela
2� místo – poukaz do FotoŠkoda
3� místo – poukaz do FotoŠkoda

Cena odborné poroty:
1� místo ‑ krabicové balení Zoner 

PhostoStudio X (obsahuje roční předplacenou 
licenci + praktickou příručku), k tomu tričko 
s logem ZONER software, a.s.

2� místo ‑ aktivační kód k roční předplace‑
né licenci Zoner PhotoStudio X 

3� místo ‑ aktivační kód k roční předplace‑
né licenci Zoner PhotoStudio X

Vyhlášení soutěže a výstava fotografií
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 

bude zároveň vernisáží výstavy Zaostřeno na 
Žďár. Vystaveno bude 12 nejlepších fotografií 
z celého roku, které zároveň postoupily do ce‑
loročního hlasování.

Na vyhlášení budou oceněni autoři, kteří se 
v hlasování o celoročního vítěze na sociálních 
sítích umístili na prvních třech příčkách.

Z 12 fotografií, které budou zařazeny do ce‑
loročního hlasování pak odborná porota z řad 
renomovaných fotografů a umělců vybere tři 
autory, kteří získají cenu odborné poroty.

Součástí výstavy bude i workshop pro foto‑
grafy, který povede fotograf Ivo Holán. Téma 
workshopu bude upřesněno v průběhu roku.

Technické požadavky
Fotografie zasílejte na e‑mailovou adresu 

zaostrenona@zdarns.cz s předmětem Zaostře‑
no na Žďár. Do e‑mailu uveďte své jméno, pří‑
jmení, telefonní číslo a adresu bydliště.

Samotný soubor fotografie pojmenujte 
podle vzoru: Jméno Příjmení Název fotografie.

Fotografie pro jednotlivá kola dodávejte ve 
formátu .jpg a rozlišení vhodném pro tisk na 
formát A3. Fotografie si uchovávejte v co nej‑
vyšší možné kvalitě. Organizátor si vyhrazuje 
právo vyřadit ze soutěže fotografie v nedosta‑
čující kvalitě.

Fotografie na této straně získaly Čestné 
uznání odborné poroty.

(red)

Celoroční vyhodnocení

Zaostřeno na Žďár - celoroční vyhodnocení!
Ve finálovém celoročním kole nového formátu Zaostřeno na Žďár 2022 se do hlasování na Facebooku dostalo  
12 fotografií, 3 z každého ze 4. kol. Na vernisáži 16. prosince jsme udělili i ceny odborné poroty.
 
Autoři tří vítězných snímků si odnesou hodnotné ceny od sponzora soutěže Zoner Photo Studio CZ:
1� místo – krabicové balení Zoner Photo Studio X (obsahuje roční předplacenou licenci + praktickou příručku), k tomu 
tričko s logem ZONER software, a.s.
2� místo – aktivační kód k roční předplacené licenci Zoner Photo Studio X, k tomu tričko s logem ZONER software, a.s.
3� místo – aktivační kód k roční předplacené licenci Zoner Photo Studio X, k tomu tričko s logem ZONER software, a.s.

2� místo Sněhová vánice Foto:  Ondřej Kutlvašr 3� místo Žízeň Foto:  Ondřej Dočekal

1� místo Prvorozený Foto:  Jaroslav Brabenec

Zaostřeno na Žďár 2023

Vojnoměstský vodopád Foto:  Luboš Novák Na vlásku Foto:  Luboš Novák

Triatlon v camera obscura Foto: Leoš Klement



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, GSR – Galerie Stará radnice, HK – Husova kaple,  
KMJS – Knihovna M. J. Sychry, MD – Městské divadlo, MČD – Moučkův dům, MG – Malá galerie Staré radnice,  

RKF – Rebel Klub Na Farských, RM – Regionální muzeum, SP – Senior Point v knihovně, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál ZUŠ, 
 ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou

DĚTEM
NE 22. ledna, 15.00 Karneval Disneyval /A/

PÁ 3. února, 8.00‑15.30
Prázdninový den v knihovně /KMJS/

SENIORŮM
ÚT 3., 10., 17., 24. a 31. ledna, 9.00
Koordinační cvičení s Romanou Sochovou /SP/

ST 4. ledna, 9.00 Alzheimer poradna Vysočina /SP/

PÁ 6. ledna, 9.00 Zdravotní monitoring s VZP /SP/

DUCHOVNÍ AKCE
PÁ 6. ledna, 8.00, 18.00 /KP/ a 17.15 /BNPM/
Slavnost Zjevení Páně

NE 8. ledna, 7.30, 10.00, 18.00 /KP/ a 9.00 /BNPM/
Svátek Křtu Páně

PO 16. ledna, 19.00‑21.00 Nikodémova noc /ZH/

KONCERTY
ČT 12. ledna, 17.00 Kamila Ozerová – klavír /ZUŠ/

ST 18. ledna, 19.00
Žďárské interference – Will Johns Trio /RKF/

NE 29. ledna, 18.00 Mladí brněnští symfonikové /ZŽ/

VZDĚLÁVACÍ AKCE
ST 18. ledna, 15.30 Macramé dílna /KMJS/

ČT 19. ledna, 16.00 Karel Starý – Tichomoří /HK/

PO 21. ledna, 13.30‑16.30
Virtuální realita demence /SP/

PO 26. ledna, 17.00
Otužování – nejefektivnější cvik na světě /KMJS/

VÝSTAVY
NE 27. listopadu až NE 15. ledna 2023
Ježíšku, Santa přichází – Vánoce v devadesátkách /RM/

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

PO 2. ledna až ÚT 31. ledna
I v nemocnici si můžeme hrát a tvořit /KMJS/

PO 2. ledna až ÚT 28. února
10 let Fotoklubu Freeland /ČD/


