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Vážení Žďáráci,
v úvodní textu únorového zpravodaje 

bych chtěl zmínit nejzásadnější investice, 
které v tomto roce plánujeme. Samozřej‑
mě je na místě podtrhnout slovo plánuje‑
me. Plán se opírá o nějaké předpoklady a 
těmi nejzásadnějšími je plnění rozpočtu 
v nejistých ekonomických časech. I tak 
chceme pokračovat v čilé investiční čin‑
nosti ve snaze zlepšovat život nás Žďárá‑
ků. Abych byl konkrétní, aspoň část z nich 
vyjmenuji: propojení ulice Brněnská a 
Jamská, dětská hřiště, rekonstrukce budo‑
vy bývalého městského úřadu, interiéru 
Staré radnice a rozšíření street parku nebo 
opravy lávek.

V této souvislosti bych rád zmínil 
i osobní zkušenost z listopadové návštěvy 
dánské Kodaně, která je právem považo‑
vána za jedno z nejpříjemnějších měst 
pro život (jen dodám, že to byla soukro‑
má cesta na pár dní, kterou jsem si pla‑
til sám a kterou jsem ale pojal mj. i jako 
cestu studijní, včetně možnosti hovořit 
s lidmi z tamější radnice). Pro mě osobně 
ta nejdůležitější zkušenost, přenositelná 
i k  nám, je způsob uvažování o městě. 
Uprostřed dění je člověk, potažmo rodi‑
na. Každý projekt se nejdříve posuzuje 

optikou, co to přinese (či způsobí) lidem, 
občanovi. Poté se řeší, jak bude fungovat 
veřejný prostor kolem (ve smyslu dopra‑
vy, zeleně a dalších návazností). A až po‑
tom se řeší vlastní stavba, projekt. Je to 
sympatický přístup, který potřebujeme 
přenést i do českého prostředí, a jde to 
hned. Samozřejmě je potřeba zmínit, že 
obecně skandinávská společnost je ote‑
vřená a tolerantní. To, co jde v Dánsku, 
by v Česku mohlo narazit na nedostatek 
pochopení, empatie či tolerance. Ale to je 
jiný příběh. Další inspirace je pro nás také 
zásadní a aktuální. A to v kontextu cen 
energií a poplatků za odpad. Dánská me‑
tropole veškerý odpad energeticky využí‑
vá. A to v zařízení, které je asi tři sta metrů 
od královského paláce. Dánsko je bohatá 
země, a tak si mohlo dovolit na střeše ta‑
kového zařízení udělat sjezdovku, hřiště, 
park a obří horolezeckou stěnu. Myš‑
lenka je jednoduchá ‑ z komína vychází 
vodní pára a trochu CO2, proto je vzduch 
srovnatelný s horami. Informace, že u nás 
skládkujeme do země, působila poměrně 
barbarsky nejen ve vztahu k životnímu 
prostředí, ale i finančně. Proto vyvstá‑
vá aktuální otázka, zda není zařízení pro 
energetické využití odpadu ta správná 
cesta. A že je dobré si o tom něco zjistit 
nebo se jet podívat tam, kde to funguje, 
aby člověk zjistil, že z hlediska životního 
prostředí a kvality vzduchu jsou dneš‑
ní technologie naprosto skvělé. Podívat 
se i na to, že pokud takové zařízení tady 
mít nebudeme, tak se poplatky za odpad 
kvůli zpřísňující se legislativě poženou do 
závratných výšin. Že stačí malé zařízení, 
které bude sloužit pro likvidaci odpadu 
ze Žďáru a okolí, ne však bůh ví odkud. Že 

díky tomu bude poplatek za odpad i cena 
tepla pořád rozumná ‑ již dnes jsou totiž 
města, kde jsou obě ceny závratně vyšší, 
a může být hůř. Celá věc musí projít dů‑
ležitou veřejnou debatou, nicméně čísla, 
technologie i pozitivní aspekt pro životní 
prostředí hovoří jasně a je na čase. Sklád‑
kování končí v roce 2030. A opravdu stačí 
se přes možné předsudky přehoupnout 
zkušeností odjinud. Závěrem bych chtěl 
poděkovat panu Kratochvílovi, který do 
letošního ledna jako ředitel vedl knihov‑
nu, za odvedenou práci pro město a po‑
přát mu úspěch v jeho dalším kariérním 
směřování i osobním životě.

Přeji vám příjemné a inspirativní čtení.

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Chystá se Čistá Vysočina 2023
Další roční akce Čistá Vysočina je tu� 
Úklid veřejných prostor a přírody na Vy-
sočině se chystá ve dnech 10� až 23� dub-
na 2023� Zájemci se mohou přihlašovat 
do konce února�

Každý, kdo chce sbírat odpadky v obci,  se 
musí nejdřív domluvit s obecním úřadem na 
sběru a svozu odpadu. U silnic I., II. a III. tříd 
mimo obce zajišťuje svoz odpadu Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny a ŘSD ČR. 

Akci vyhlašuje Kraj Vysočina v rámci pro‑
jektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Elektro‑
nický přihlašovací formulář a více informací 
je na www.kr‑vysocina.cz/cistavysocina.

 (red)

Byl jednou jeden dům
V  tomto čísle vás čeká, milí čtenáři, nová 
otázka, která nebude tak jednoduchá jako 
ta předchozí� Nepochybně jste všichni po-
znali budovu z  minulého čísla� Ano, je to 
Stará radnice� Tentokrát bude otázka tro-
chu těžší� Ale jsem přesvědčen, že znalci 
místních dějin nebudou mít s  touto otáz-
kou problém�

Zatočíme se v kruhu a v čase se vrátíme do 
města 16. století. Kdo byl víc než pan řezník? 
Snad mlynáři nebo majitelé hamrů. Ale těch 
moc nebylo. Řezníci a uzenáři patřili k  nejbo‑
hatším měšťanům, všichni bydleli na rynku. 
A hlavně měli monopol porážet a vysekávat 
maso. Tato jejich výsada se vztahovala na celé 
okolí Žďáru. Provozy – řeznické krámy – museli 
mít na rynku, aby bylo na ně dobře vidět. A také 
z  hygienických a protipožárních důvodů. Živý 
dobytek se porážel na Havlíčkově náměstí a 
čerstvé maso se vysekávalo právě v řeznickém 
krámě, kde se porcované maso prodávalo spo‑
lu s uzeninami – šunkami (uzená kýta), uzeným 

masem, uzenkami (špekáček z masa a špeku), 
uzenci (buřty, taliány), salámy, klobásami, uze‑
nými jelity, vepřovými uzenými bachory (žalu‑
dek nadívaný masem), jitrnicemi, játrovkami, 
slaninou, paštikou nebo sulcem. Z této nabídky 
masitých a kořeněných vůní byste si asi vybrali. 
Teď už můžete na tom místě poslouchat jen ko‑
merční rady a přepočítávání bankovek.

Nejstarší krámy stávaly již ve 14. století. 
Kdo ví, kde stávaly. Někde na horním rynku. 
Teprve později se soustředily na jedno místo. 
Bylo jich celkem 16, jak se dozvídáme z listiny 
z  roku 1716. Byla legrace, že žďárských řezní‑
ků bylo jen 15. V 18. století byly řeznické lavice 
(krámy, kóje) s  příslušenstvím soustředěny po 
obou stranách uličky ve velké dřevěné budově 
pod šindelovou střechou. Budova byla dlouhá 
přes 20 metrů a široká 9 metrů. Na každý krám 
tak připadaly 2  metry šířky a 4 metry délky. 
V 19. století byla budova již zděná. Štít budovy 
zdobil znak žďárských řezníků. V poli byla volská 
hlava a pod ní zkřížené řeznické sekery a tento 
motiv bez štítu byl doprovázen lvy ve skoku. 
Připomeňme některé řeznické rody – Hošpe‑
sovy, Rekovy, Letovské, Houfovy, Stržanovské 
nebo Jelínkovy. Mezi slavné majitele patřil již 
v  16. století jeden z  nejbohatších měšťanů 
Jan Pihon, který měl hamr a dům s gotickými 
klenbami. Nyní již jeho dům neuvidíte, na jeho 
místě ještě nedávno stály ruiny hotelu Bílý lev. 
Zajímavou osobností byl Matěj Fiklovský, který 
se vsadil v roce 1653, že sní na posezení celou 
husu i s přílohami a pitím. Sázku opravdu vyhrál 
a poražený sázkař Jiřík Sejkora musel běžet do 
Staré radnice koupit půl vědra vína (kolem 30 l). 
No, to si dal. 

V  době trhů se vyvěšovala u budovy ko‑
rouhev. U vrat se zpívaly kramářské písně a 
ukazovaly poutavé obrázky. Trh míval svého 
Kašpárka, kterým byl uzenář Kysela. Měl posta‑
vený stůl s uzenkami, na něm ráhno a na něm 
uvázaný růženec cervulátů (šiška vařené seka‑
né, osmažené na sádle) a řval půl dne: „Pojďte 
lidi k tomuto praporu, to je kotva života, já lačné 
krmím, žíznivé napájím, honem, než rozházím,“ 
a mnohé další neslušné řeči, jimiž překřikoval 
celý jarmark. U něj se sázelo na čísla. Kdo vyhrál, 

dostal za krejcar dva párky uzenek. To se psal 
rok 1870.

Sláva řeznických krámů pominula ve 2. po‑
lovině 19. století, kdy jeden řezník po druhém 
otevírali své provozy přímo v domě. Tím hlav‑
ním důvodem bylo, že modernizovaný provoz 
potřeboval víc místa. Postupně skoupila větši‑
nu kójí řeznická rodina Letovských, s tímto jmé‑
nem se setkáváme ve Žďáře již ve 2. polovině 
17. století. Prodej v  kójích skončil ještě před 
první světovou válkou. Část prázdných prostor 
si pronajaly zelinářky. Jedné z nich se stala ne‑
milá příhoda, když se zmáchala ve velkém sudě 
s nakladačkami.

V 18. století přibyly na západní straně (smě‑
rem k hotelu Veliš) po celé délce moučné krá‑
my s pultovou střechou, kde prodávali krupaři 
a obchodníci s moukou různé druhy mouky a 
sypkovin. Od konce 19. století využívali pro‑
stor zelináři a v přední části městští strážníci a 
ponocní, bývala zde „vachcimra“ (strážnice). Ve 
strážnici se zapínalo veřejné osvětlení a vedle 
strážnice bývala trafika.

Chátrající stavbu se rozhodlo město zbourat 
v roce 1929. Dva roky trvalo handrkování kolem 
demolice i prodeje pozemku. Navíc po zboření 
se vzbouřily zelinářky (hokyně), které na protest 
bojkotovaly prodej ovoce a zeleniny. Nakonec 
musely truc ukončit. Uvolněný pozemek kou‑
pili noví majitelé holič Václav Filipenský, krejčí 
František Fuchs a cukrář Ladislav Michálek, kteří 
si nechali postavili spojený blok tří domů, který 
z  pohledu horního konce náměstí připomínal 
jeden výstavní dům. O těchto třech domech 
postavených ze začátku 30. let něco příště. Ve‑
dle Filipenských stávala do konce 50. let benzí‑
nová pumpa, kde se večer 9. května 1945 ode‑
hrála velká tragédie s popravenými rukojmími. 
Představte si, že tento dům dodnes stojí, jenom 
cukráře, holiče ani prodejnu s textilem, kam do‑
dávalo zboží i slavné oděvní družstvo z Prostě‑
jova, tu již nespatříte.

Věděli byste, kde tento objekt hledat?

Miloslav Lopaur
Regionální muzeum Žďár

Archivní pohled z 20. let minulého století Foto:  archiv RM

Martin 
Mrkos

starosta 
Žďáru nad Sázavou

Řezník Josef Suss zvaný tlustý Suss Foto: archiv RM

Do akce Čistá Vysočina se každoročně zapojují i zaměstnanci úřadu Foto:  Město Žďár n. S. 
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Městské rybníky čeká změna k lepšímu
Naše město vlastní patnáct rybníků, 
které do současnosti sloužily převážně 
k produkčnímu chovu ryb� Ostatní funk-
ce ve prospěch obyvatel města, jako je 
např� rekreační, byly potlačeny, a to včet-
ně Horního rybníku, který se nachází na 
dohled od náměstí a mohl by tak tvořit 
s přilehlými přírodními plochami modro-
zelenou oázu v centru našeho města�

Navíc vodní plochy, které nebyly využívány 
k  rybochovu, jako je Göttlerův rybník, Velký 
Posměch nebo Stržanovský rybník, byly po léta 
opomíjeny a chátraly.

Jelikož Žďár historicky nevlastní sádky ani 
jakékoliv jiné rybářské zařízení, objednával si 
jednotlivé úkony nutné při chovu ryb u třetích 
subjektů. Tento velmi neobvyklý způsob hospo‑
daření vedl mimo jiné k tomu, že město neslo 
podnikatelské riziko, kdy škody šly na vrub měs‑
ta, ale přidanou hodnotu při prodeji rybí obsád‑
ky utržila třetí strana. 

Proto se Žďár rozhodl pro zásadní změnu, 
která pomůže narovnat a zprůhlednit hospo‑
daření na rybnících, které jsou vhodné pro pro‑
dukční chov ryb. Jedná se o Kamenný rybník a 
rybníky na Vetelské soustavě. Tyto rybníky si tak 
budou moci rybáři přímo pronajmout. 

Druhou kategorií jsou vodní plochy, které se 
nacházejí přímo v zástavbě, a proto u nich bude 
upřednostněna funkce rekreační a parková. Tyto 
rybníky budou mít výrazně čistější vodu s dale‑
ko bohatšími břehovými porosty. Díky tomu, že 
u těchto rybníků nebude tlak na produkci tržní 
ryby, bude se v nich vyskytovat výraznější dru‑
hová skladba živočichů. Snahou je tak umožnit 
i záchranu ohrožených původních rybích druhů. 

Konkrétně se jedná o Horní rybník, u kte‑
rého se v  současnosti zpracovává projekt na 

výraznou obnovu. Nebudou se tak opakovat 
scény z jara minulého roku, kdy došlo k úhynu 
velkého množství kaprovitých ryb a voda něko‑
lik týdnů výrazně zapáchala. Dalším je Göttlerův 
rybník, u kterého se počítá s opravou hráze. Str‑
žanovský rybník by měl projít odbahněním, jak 
tomu v současnosti probíhá u Velkého Posmě‑
chu. Díky této změně získají obyvatelé našeho 
města několik zajímavých pobytových lokalit, 
které zároveň pomohou i přírodě.

 (red)

Milí Žďáráci, přeji dobrý den. V řádcích níže 
si vám dovolím nabídnout krátký přehled po‑
známek z lednových jednání rady města.   

Rozpočet? Neškrtit investice 
Rozpočet na rok 2023 je sestaven dobře. 

Přesto vážíme, kam peníze směřovat. A podpo‑
řit to, co se nám vrátí. To jsou třeba solární elek‑
trárny na střechách městských budov, zateplo‑
vání či zadržování vody pro zalévání. Zároveň 
investujme tam, kde je to potřeba, nebo tam, 
kde je šance na dotace. V rozpočtu tak najde‑

me třeba propojení ulic Jamská a Brněnská, re‑
konstrukci ulice Vodárenská, zahájení obnovy 
Vysocké, rekonstrukci interiérů Staré radnice, 
rozšíření streetparku za „zimákem“ nebo ob‑
novu rybníku Velký Posměch. Tento rok odstar‑
tuje i obnova dalších dětských hřišť a pejskaře 
čeká plácek pro jejich čtyřnohé miláčky.  

Myslíme na místní části 
Kulturák Veselíčko. Po desítkách let, kdy 

kulturní dům ve Veselíčku sloužil pro likvidaci 
starých televizorů, se vrací zpět svému účelu. 
Slouží společenským aktivitám lidí z Veselíčka 
a Mělkovic. Díky každoročním investicím měs‑
ta se tento kulturní stánek postupně obnovuje. 
Nyní probíhá výměna oken a částečná obnova 
fasády. Díky všem z Veselíčka a Mělkovic, kteří 
s realizací pomáhají. Žďár žije, a to i v místních 
částech!

Bohužel, už je nás pod 20 tisíc 
Trochu smutnou zprávou je, že do Nového 

roku už jsme vstoupili jako město s méně než 

20 tisíci obyvateli. V lednu jsme tak řešili i to, jak 
navýšit počet obyvatel. Případně jak motivovat 
ty, kteří zde žijí, aby si zřídili trvalý pobyt. Ten 
trend je podobný i v jiných okresních městech, 
ale vidíme cesty, jak se tomu bránit. 

Družstevní bydlení pro Žďár 
Jednou z cest, jak získat nové Žďáráky, je 

dostatek bytů. I proto diskutujeme se zájem‑
ci o výstavbu bytů ve Žďáře a hledáme nové 
lokality pro bydlení. V lednu tak radu navští‑
vili například zástupci společnosti, která se 
věnuje družstevnímu bydlení. Měli by zájem 
realizovat ve Žďáře během pěti let až 200 
nových bytů. A to jak pro mladé rodiny, tak 
pro seniory. Je to ještě dlouhá cesta. Důleži‑
té však je, že Žďár je pro investory zajímavá 
lokalita.

Přeji vám krásnou zimu a dostatek sněhu 
pro lyžovačky, a trochu opožděně také úspěš‑
ný vstup do nového roku 2023 nám všem Žďá‑
rákům. 

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Zdeněk 
Navrátil

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Rybáři v akci při letošním výlovu Velkého žďárského nebo Horního rybníka Foto: Město Žďár n. S.

QR kódy a Bílá magistrála, dvě novinky pro běžkaře
Hned dvě novinky mohou v letošní sezóně 
využít nadšenci bílé stopy, pokud se tedy 
příroda smiluje a zrovna nasněží� Žďárský 
Sportis nově nabízí možnost finančně pod-
pořit  údržbu lyžařských tratí, ať už přímo 
na účet nebo jednodušeji přes QR kód� Re-
gionální přesah má pak nový web Bílá ma-
gistrála, který sdružuje najeté stopy ze Žďár-
ska, Novoměstska a Bystřicka�

Zimy jsou poslední dobou nevyzpy‑
tatelné, ale když se poštěstí a nasněží, 
jde o kraj lyžařům zaslíbený. O víc než sto 
kilometrů tratí pro běžecké lyžování ve 
Žďáře a okolí se už dvě desítky let výbor‑
ně stará Josef Holemář. A od spokojených 
lyžařů často padají dotazy, jestli je možné 
na údržbu tratí nějak přispět. „Město Žďár 
a Sportis se rozhodly tuto možnost lyžařům 
nabídnout a každý, kdo chce, může poslat li-
bovolný příspěvek na transparentní účet buď 

přímo nebo přes QR kód (viz výše). Samolep-
ky s kódy a číslem účtu najdete brzy i v teré-
nu, ať už přímo na trati nebo u provozovatelů 
občerstvení,“ vysvětluje ředitel Sportisu Vla‑
dimír Kovařík. 

Stovkami kilometrů lyžařských tratí pro klasi‑
ku i bruslení je za dobrých sněhových podmínek 
protkané nejen Žďársko, ale i celý region Koruny 
Vysočiny. Aktuální sezona nabízí běžkařům no‑
vinku, přehled o lyžařských stopách zajistí Bílá 
magistrála. „Jde o novou webovou stránku, jež 
tato data sbírá od velkých i menších spolků, které 
se starají o běžkařské trasy. Pohodlnou cestou na-
bízí lyžařům kompletní informace na jednom mís-
tě. Najdete ji na bilamagistrala.korunavysociny.cz 
nebo se ke stránce proklikáte z hlavní stránky webu 
www.korunavysociny.cz,“ říká David Štěpánek, 
ředitel Koruny Vysočiny.

V Koruně Vysočiny se totiž o bílé stopy stará 
mnoho spolků, pro návštěvníky jsou pak kom‑
pletní informace o aktuálních trasách složitě do‑

hledatelné. Portál by také mohl pomoci rozložit 
zájem lyžařů rovnoměrněji po regionu a ulevit 
tak přetíženým obcím, jeho součástí jsou totiž 
i tipy na vhodné parkování. 

(red)

Číslo 
transparentního 

účtu
317 339 651/0300

100 Kč Libovolná částka

Skvělá stopa? Podpořte nás!

Na údržbu lyžařských tratí na 
Žďársku můžete přispět přes QR 
kód nebo přímo na transparentní 
účet veřejné sbírky.

Ve městě přibydou nové jednosměrky a na sídlištích „třicítky“

Žďárská radnice chystá sadu dopravních 
opatření na zklidnění provozu tak, jak 
je navrhuje Generel dopravy� Ve městě 
by tak mohlo vzniknout několik nových 
jednosměrných ulic a na sídlíštích by se 
mohla rychlost snížit na 30 km/h� Zatím 
jde jenom o prvotní návrhy k podrobné-
mu dopracování, schválit je musí i pří-
slušné orgány�

Na setkání s občany v půlce ledna pre‑
zentovali starosta Martin Mrkos, Luboš 
Koubek z odboru dopravy a Martin Kunc 
z Městské policie základní argumenty pro 
navrhovaná opatření. Ta vychází ze závěrů 
strategického Generelu dopravy. 

V případě navrhovaných jednosměrek 
vzniknou po straně silnice legální parkova‑
cí místa. „Řidiči tak sice občas parkují, přitom 
ale porušují předpisy, které požadují alespoň 
tři metry šířky pro každý směr jízdy. Na mno-
hých silnicích je pak snížená průjezdnost,“ 

vysvětluje Martin Kunc z městské policie. 
Cyklisté by mohli jezdit obousměrně, řidiče 
upozorní dodatková tabulka.

Zóny s 30kilometrovou rychlostí by 
měly vzniknout na sídlištích, ideální je zahr‑
nout co největší území, aby tvořily logický 
celek. Podle zkušeností ji pak řidiči častěji 
respektují. Omezení lze posílit stavebními 
prvky jako jsou prahy, zúžení, zvýšené plo‑
chy křižovatek atd. 

„Zabrzdit jedoucí auto chvíli trvá. V pří-
padě, že ve vzdálenosti 13 m před vozidlem 
vběhne na komunikaci chodec, při 50kilome-
trové rychlosti s ohledem na reakční dobu 
skoro nestačíme začít brzdit, při „třicítce“ lze 
na stejnou vzdálenost před chodcem zasta-
vit. Navíc riziko vážného zranění chodce je při 
50 km/h asi 8x větší než při 30 km/h,“ upozor‑
ňuje Luboš Koubek z odboru dopravy. 

Na setkání zazněly některé otázky obča‑
nů, třeba na zvažovanou přednost zprava v 
zónách 30, rychlou jízdu na Zelenohorské 

nebo komplikovaný průjezd ulicí v Zahrád‑
kách i přehlednost obousměrného pohy‑
bu cyklistů v jednosměrkách. Zazněl také 
návrh na posunutí chodníku a podélné 
parkování na horní Okružní. Všechny při‑
pomínky budou vyhodnoceny.

(red)

Do ukrajinského Chustu míří elektrocentrály ze Žďáru
Prosincové zastupitelstvo schválilo dar 
pro partnerské ukrajinské město Chust, 
600 tisíc korun poslouží na nákup elek-
trocentrál� Ty pomohou zvládnout ener-
getickou krizi, které čelí Chust kvůli 
množství válečných uprchlíků i Ruskem 
zničené infrastruktuře�

Město prozatím sehnalo 9 třífázových 
elektrocentrál s výkonem 5,5 kWh a doda‑
tečně další tři jednofázové s  nižším výko‑
nem 3,5 kWh. „Sehnat generátory elektřiny 

není dnes vůbec jednoduché, žádané zboží 
totiž nakupují také další města, kraje, ale 
i jednotliví Ukrajinci, kteří chtějí doma po-
moct. My jsme alespoň částečně uspěli díky 
dlouhodobé výborné spolupráci s Hasičskou 
výzbrojnou,“ vysvětluje místostarosta Rosti‑
slav Dvořák.

Do pomoci se zapojily i místní firmy, 
čtyři z nich ale bohužel centrály nesehna‑
ly, jedno zařízení přidala firma Gremis. Tři‑
náct generátorů odjelo s krajskou zásilkou 
pomoci a už slouží na Ukrajině.

Dalších pět 5,5 kWh zařízení Žďár ob‑
jednal a čeká na jejich výrobu a dodání. 
V Chustu poslouží ve školách, školkách a 
zdravotnictví. K 20 tisícům obyvatel přibylo 
zhruba 10 tisíc válečných uprchlíků.

Stejně jako dřív využívá město spolu‑
práci s Oblastní charitou, pro kterou je ná‑
kup humanitární pomoci administrativně 
jednodušší a také levnější. Žďár už pomohl 
Chustu dary za bezmála dva miliony korun, 
další pomoc poskytly firmy i množství Žďá‑
ráků. (red)

 Foto:  Pixabay.com

Stopy na Žďársku lákají Foto:  Koruna Vysočiny
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Už jen modrá a bílá, k obchodům a firmám navádí jednotné cedule
Už během listopadu si mohli Žďáráci na 
sloupech veřejného osvětlení všimnout 
prvních cedulí hlásících směr a vzdálenost 
ke konkrétní firmě nebo obchodu� Jde 
o  nový komerční orientační systém� Pů-
vodní barevné reklamní cedule tak nahra-
dil vizuálně jednotný styl, který omezuje 
reklamní smog�

Cedule ve firemních barvách a rozvržení 
dle vlastního uvážení. Tak vypadala dříve 
víc než stovka směrovek k obchodům na 
sloupech veřejného osvětlení. Město vypo‑
vědělo před více než dvěma lety smlouvu 
firmě, která se o pronájem těchto ploch sta‑
rala od roku 1998, další dva roky pak podle 
smlouvy dobíhal nájem jednotlivých ploch. 
Poslední cedule zmizely v létě 2022. Aktu‑
álně tuto agendu převzal SATT. „Postupně 
oslovujeme firmy, které směrovky využívaly 
i dřív. Zajišťujeme všechno od smlouvy přes 
výrobu cedulí až po samotné umístění. Po 
městě jsme už rozmístili kolem 20 cedulí,” říká 
ředitel SATTu Petr Scheib.

Za každou ceduli dostane město ročně 
nově 2 520 korun bez daně, dříve to byly 
2 000. Cílem záměru je omezení reklamní‑
ho smogu a vizuální čistota i za cenu, že ně‑

které firmy se nebudou chtít jednotnému 
vzhledu podřídit. Všechny směrovky jsou v 
kombinaci modré a bílé, logo může firma 
zachovat, ale překlopené do předepsaných 
barev. Horní část patří právě logu, ve spod‑
ní je směrová šipka a vzdálenost do cíle. 

Cedule mají jednotný rozměr 70 x 100 cm. 
Autorem návrhu je firma Dizen design 
z Jihlavy. Jde o jednu z částí záměru, v pří‑
pravě je i směrový systém k jednotlivým 
ulicím a turistickým cílům.

 (red)

Před a po. Barevné směrovky k provozovnám zmizely, nové mají jednotný vzhled   Foto: SATT, Město Žďár

Desítky žďárských provozoven prokoukly, pomohla dotace

Letos už potřetí vypisuje město dotační 
program na označování obchodů a pro-
vozoven v souladu s manuálem dobré 
praxe� Výsledky mohou Žďáráci průběž-
ně hodnotit každý den přímo v ulicích 
města� Dotaci získalo už téměř třicet 
podnikatelů, další na návrzích pracují�

Každému, kdo chce za výrazného při‑
spění města vylepšit označení své firmy, 

poskytuje město bezplatné konzultace, zá‑
jemci se mohou obrátit na Václava Šubrta 
(tel. 566 628 539). „Celé řešení s podnikateli 
detailně probíráme, abychom předešli tomu, 
že podnikatel investuje do nového označení 
a nakonec dotaci nedostane. I když cesta k fi-

nálnímu návrhu, pokud má splňovat kritéria 
Manuálu dobré praxe reklamy a označování 
provozoven, není vždy jednoduchá, výsledek 
nakonec stojí za to,“ vysvětluje konzultant 
manuálu Václav Šubrt. 

Co je manuál
Na začátek je třeba říct, že manuál je 

doporučující dokument, jakou cestou se 
vydat při návrhu označení své provozovny. 

Povinným se stává, až když žádáte o do‑
taci. Manuál reklamy není nic jiného než 
seznam dobrých, ale i špatných příkladů, 
které mají pomáhat a zároveň sloužit k in‑
spiraci při návrhu nového označení. Vznikl 
na základě manuálu pro městskou část 

Brno–střed jako výsledek mezioborových 
setkání a odborných diskusí. 

„Vizuální smog není s městy neodmyslitel-
ně spjatý a už vůbec není zapotřebí k úspěš-
nému podnikání – naopak. Jde o lenost 
vymýšlet nové přístupy k prezentaci. Množ-
ství nápisů na reklamách odpovídá naivní 
touze zadavatele reklamy a ne realitě toho, 
co může kolemjdoucí pojmout při průchodu 
městem. Pro snadnou orientaci a pohodlné 

nakupování ve městě je základ mít alespoň 
minimální pravidla pro provozovny i outdoor 
reklamu, stejně jako je máme třeba pro do-
pravu. Současný stav je téměř jakákoli rekla-
ma kdekoli a netěží z toho ve výsledku nikdo“, 
říká starosta Martin Mrkos.

Před a po: ‚Zelený dům‘. Dům prokoukl nejen odstraněním starých reklam a novým označením, ale i renovací fasády a okenních rámů. Foto: Město Žďár n. S. Loni město vyčlenilo pro dotační pro‑
gram označování provozoven částku 350 
tisíc korun. Na dotaci dosáhlo 13 žadatelů, 
jedna firma podmínky nesplnila. Jednotlivé 
příspěvky se pohybovaly mezi 16 a 30 tisíci 
korun. Celkově vyplatilo město v dotačním 
programu bezmála 307 tisíc korun. V roce 
2021 uspělo také 13 žadatelů, z toho 10 
byly firmy v  obchodním domě Halva na 
Libušíně. Ideální označení je řezanou gra‑
fikou, v  tónech kontrastujících s fasádou 
domu. Návrh se ale vždy posuzuje také ve 
vztahu k architektuře budovy. 

Nejzdařilejší realizace 
V roce 2022 přispělo město na pro‑

měnu vnějšího označení víc než desítce 
podnikatelů. Nové označení nese kavárna 
U tety Hany a svatební salon Kriss Bey ve 

Veselské ulici, původní plachtu vystřídal 
pruh s logy provozoven v jednotné barvě. 
Prokoukl i nedaleký „Zelený dům“ na ná‑
městí Republiky. Označení řezanou grafi‑
kou má nově téměř sousední „Modrý dům“ 
včetně lékárny. Na nové pěší zóně prošel 
proměnou Steak LA, naproti přes ulici má 
nové označení Cukrárna Amarena. Kousek 
dál v Nádražní ulici uspěla s žádostí Česká 
podnikatelská pojišťovna. Na dalším domě, 
kde sídlí Zdar, Autoškola Vysočina a ČSOB 
stavební spořitelna, nahradily původní 
plachty loga v řezané grafice, ještě tu chybí 
dokončit úpravu výloh. Přestože samotná 
provozovna ještě není otevřená, lákavé 
označení už má i chystaný Palačinkový krá‑
mek u Staré radnice.

„O odstraňování vizuálního smogu a 
zkulturňování veřejného prostoru se snaží-

me dlouhodobě. Mám radost, že se město 
pomalu proměňuje, a děkuji každému, kdo 
je ochotný se k této vizi připojit, bez toho by-
chom nebyli tak daleko,” uzavírá Mrkos. 

Vše, co potřebujete vědět 
Kompletní informace najdete na  

manual.zdarns.cz nebo rovnou přes QR 
kód. 

Václav Šubrt, (red)

Před a po: Dům na Nádražní ulici. Na firmy nově upozorňují 3D loga, ta nahradila původní plachty a výstrče. Na proměnu čekají i výlohy. Foto: Město Žďár n. S.

Před a po: Café u tety Hany. Původní barevnou plachtu nahradila písmomalba přímo na fasádě domu.   Foto: Město Žďár n. S.

Před a po: Cukrárna Amarena na pěší zóně. Přes nový decentní polep lze nahlédnout dovnitř a nechat se nalákat k posezení . Foto: Město Žďár n. S.
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Představujeme nové tváře

Předchozí zaměstnání: 
manažerka marketingu, vedoucí turistické‑
ho informačního centra, středoškolská uči‑
telka

Záliby: cestování, literatura, kultura, zahrád‑
ka, hra na kytaru
 
Můžete stručně popsat vaši pozici?

Práce ředitelky knihovny je veřejná služba 
s nádherným posláním. Jako statutární or‑
gán příspěvkové organizace města se budu 
pohybovat v oblastech ekonomického řízení, 

hospodaření s majetkem, veřejných zakázek, 
personalistiky, ale samozřejmě také knihov‑
ních služeb nebo komunikace se zřizovatelem 
a spolupracujícími organizacemi. Těším se, že 
společně s knihovnickým týmem budeme 
pokračovat v úspěšných projektech a naváže‑
me na ně dalším rozvojem služeb pro širokou 
veřejnost.

Proč jste se ucházela o pozici ředitelky 
knihovny a jaké jsou vaše předchozí pra-
covní zkušenosti?

Bude to znít jako klišé, ale potřebovala 
jsem změnu. Během vysoké školy jsem díky 
své vedlejší specializaci dostala prostor strávit 
dva roky za katedrou v Obchodní akademii Vi‑
nohradská, kde jsem vyučovala předměty jako 
cestovní ruch, průvodcovství Prahou nebo ko‑
munikační dovednosti. Hned po studiu jsem 
nastoupila do Turistického informačního cen‑
tra v Hlinsku jako jeho vedoucí. Práce v projek‑
tovém managementu i marketingu sahala do 
celé oblasti Chrudimska‑Hlinecka. Aktuálně 
mám za sebou úžasných šest let v prostředí 
žďárského zámku plných nových zkušeností, 

setkání s inspirativními lidmi, ale také náročné 
marketingové práce. Po dlouhém zvažování 
obou stran mince jsem se rozhodla z oblasti 
cestovního ruchu odbočit a cílovou skupinu 
turistů vyměnit za místní obyvatele. Knihovna 
byla pro mě vždy místem klidu, pohody, dobré 
nálady, ale také inkubátorem nových nápadů 
nebo prostorem pro další vzdělávání a sebere‑
alizaci. A to jsou přesně důvody, proč jsem se 
rozhodla zúčastnit výběrového řízení. 

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Myslím si, že celkem dobře, maminky ma‑

lých dětí mi potvrdí, že jinak než „v poklusu” to 
většinou ani neumíme. Lehký pracovní stres 
mi vlastně spíše vyhovuje a vybičuji se tak 
k  největším výkonům. Občas mě v takových 
situacích zachraňuje dobrá čokoláda.

Co je pro vás největším odpočinkem?
To záleží na okolnostech. Nejčastěji je to 

výlet s akčním manželem a neunavitelnými 
dětmi, po návratu domů potom často potřeba 
ticha ve společnosti dobré knihy nebo s ruka‑
ma v hlíně na naší zahradě. 

Martina 
Sedláková

 
 
ředitelka Knihovny  
M� J� Sychry

Žďárští dobrovolní hasiči jsou oporou nejen v řešení krizových situací
Město Žďár má zřízeny ze zákona o po-
žární ochraně dvě jednotky sboru dobro-
volných hasičů� Jednotka ve Veselíčku je 
zařazena do kategorie jednotky požární 
ochrany (JPO V) pro místní území zřizova-
tele místní části s časem výjezdu do deseti 
minut od vyhlášení poplachu� Je tvoře-
na osmnácti členy� Do této kategorie je 
v rámci České republiky zařazena většina 
jednotek menších obcí� 

Druhá jednotka požární ochrany (JPO II) 
Žďár nad Sázavou 2 ‑ Zámek je zařazena v ka‑
tegorii s  pokrytím cca do 10 km od základny 
‑ hasičárny a časem výjezdu do pěti minut od 
vyhlášení poplachu. Je tvořena celkem z  dva‑
ceti jedna členů. Jednotku ze zákona tvoří tři 
družstva minimálně o čtyřech členech, kteří 
zabezpečují nepřetržitý dosah členů jednotky 
pro výjezd, takzvanou akceschopnost jednotky.  
Tedy si představte, že v zájmu společnosti jste 
k dispozici cca dva týdny v měsíci, nemůžete se 
vzdálit z města. 

Na dobrovolné hasiče jsou také kladeny ná‑
roky po zdravotní, fyzické a odborné stránce. 
V jednotce jsou zastoupeny profese řidič sk. C, 
strojník, zdravotník, hasič.  V minulosti se jednot‑
ka potýkala s nedostatkem členů, které doplňo‑
vala i z  řad jiných sborů dobrovolných hasičů. 
V současnosti se blýská na lepší časy a tak se při‑
pravuje na vstup do jednotky pět nových zájem‑
ců z SDH Žďár 2 Zámek. Spolupráce se sborem 
dobrovolných hasičů je velmi dobrá a důležitá 
pro výchovu hasičské mládeže a zúročení jejich 
znalostí z požárního sportu následně v jednotce.

Naši dobrovolní hasiči se v roce 2022 podí‑
leli na řešení (ve spolupráci s  profesionálními 
hasiči) nebo samostatně řešili celkem 110 udá‑
lostí týkajících se  požárů, dopravních nehod, 
technické pomoci, opatření při řešení epidemie 
COVID‑19, ale i pěti planých poplachů. Uvedu 
například vyprošťování zraněných z  havaro‑
vaných vozidel, požárů objektů od rodinných 
domků po komerční objekty a také činnost 
mimo jejich hasební obvod v Národním parku 
České Švýcarsko. 

Také jste si mohli všimnout, že žďárští dob‑
rovolní hasiči zajišťují i požární bezpečnost a 

předlékařskou pomoc při kulturních akcích 
města,  jako byly oslavy 300 let od vysvěcení 
poutního kostela na Zelené hoře, pouť, novo‑
roční ohňostroj a mnoho dalších. Mnohdy jsou 
i součástí programu s ukázkami svých doved‑
ností a techniky. Naši dobrovolní hasiči věnují 
velké množství svého času, píle a elánu práci 
pro město a společnost. Za to jim patří velký ob‑
div a poděkování.  

 

Jaromír Pospíchal
krizové řízení ORP Žďár n. S.

Se žďárskými dobrovolnými hasiči se můžete setkat i na kulturních akcích města  Foto: Město Žďár n. S.

Poplatek za odpad plaťte do dubna
Do 30� dubna je třeba uhradit poplatek 
za komunální odpad� Částka pro letoš-
ní rok je 696 Kč, osvobozeny jsou děti 
do 1  roku věku� Po doložení pobytu 
v zahraničí delším než 300 dní v kalen-
dářním roce lze osvobodit i osoby žijící 
v zahraničí� 

Platba je možná na pokladně Měst‑
ského úřadu, bankovním převodem, přes 

Portál občana nebo nově prostřednictvím 
SIPA. Pokud občané chtějí využít platbu 
SIPO, je třeba vyplnit formulář zveřejněný 
na webu města nebo dostupný na odboru 
komunálních služeb. 

Dotazy zodpoví referentky odbo‑
ru komunálních služeb na tel. 566 688 
396 nebo 566 688 187 nebo na e‑mailu: 
poplatekodpad@zdarns.cz.

 OKS

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, 
že na ztráty a  nálezy byly v  období od 
14. prosince do 13. ledna předány následující 
nálezy, u kterých není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno
Nálezy z r� 2022
Dioptrické brýle u nádraží
Klíč od vozu na chodníku u Penny
Dioptrické brýle na Nábřežní
Svazek klíčů na tržnici
Svazek klíčů u kavárny na Brodské
1 klíč u ZS u rychlodráhy
2x platební karta,1x zákaznická karta  u Penny
Klíč od vozu na Havlíčkově náměstí
Svazek klíčů na Nádražní
Svazek klíčů na náměstí Republiky
Svazek klíčů  U Jezu  ‑ Dagmarky

Nálezy z ČD:
oblečení, kufr + oblečení, obuv, 2x mobilní tele‑
fony, deštník, peněženka bez hotovosti, prázd‑
ný obal od iPod, USB

Nálezy z r� 2023
Svazek klíčů před MěÚ
Kartička zdravotního pojištění náměstí Republiky
Sluchátka za Domem kultury na cyklostezce
Dámská náušnice na náměstí Republiky v taxi
Svazek klíčů na ul. Brodské
Jízdní kolo u MěÚ
Prstýnek poliklinika
Svazek klíčů  na parkovišti u Jehly
Svazek klíčů na náměstí Republiky

Bližší informace poskytne Alena Benešová tel.: 
566 688 146 e‑mail: alena.benesova@zdarns.cz 
nebo osobně v kanceláři finančního odboru.

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni 
24.  ledna 2022 celkem 19 962 občanů ČR 
přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: prosinec  2022 ‑ 19 997, listo‑
pad 2021 – 20 029, říjen 2022 ‑ 20 050, září 2022 
‑ 20 063, srpen 2022 ‑ 20 108, červenec 2022 ‑ 
20 150, červen 2022 ‑ 20 152, květen 2022 
‑ 20 186, duben 2022 ‑ 20 209, březen 2022 ‑ 
20 236, únor 2022 ‑ 20 247, leden 2022 ‑ 20 273. 

Děti narozené v listopadu 2022
Anna Hradová  04. 11.  ZR 6
Izabela Danielová  05. 11.  ZR 3
Erik Smolík  07. 11.  ZR 4
Jan Hudec 09. 11. ZR 7
Sofie Horníčková  10. 11.  ZR 4
Daniel Sedlák  14. 11.  ZR 4
Adam Drlík  15. 11. ZR 5
Adam Kostlán  19. 11. ZR 3
Sára Kuncová  22. 11. ZR 1
Matěj Chalupa 25. 11. ZR 3
Ema Sochorová 30. 11. ZR 8

Životní jubilea v únoru 2023
+ 1x dodatečně v lednu
Josef Henych  20. 01. 80 let  ZR 1

Marie Aulická  01. 02. 91 let ZR 1
Josef Bořil  02. 02. 85 let ZR 3
Jaroslav Dymák  02. 02. 91 let ZR 1
Miloslava Špačková  04. 02. 85 let ZR 3
Zdeněk Kopic 07. 02. 91 let ZR 3
Josef Kaván  08. 02. 80 let ZR 1
Jana Holcová  12. 02. 80 let ZR 4
Květoslava Kozlová  12. 02. 94 let ZR 5
Alena Bílková  16. 02. 80 let ZR 2
Růžena Klepárníková  22. 02. 85 let ZR 4
Jiří Imramovský  22. 02. 80 let ZR 3
Ludmila Málková  23. 02. 90 let ZR 3
Marie Štěpničková  24. 02. 95 let ZR 1
Stanislav Bílek  24. 02. 85 let ZR 7
Miroslav Doležal 26. 02. 80 let ZR 7
Marie Řezáčová  27. 02. 80 let ZR 4

 Gratulujeme!

 

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

Marketingový/á specialist(k)a

Chcete spoluvytvářet obraz města pro jeho obyvatele i návštěvníky? Poradíte si hravě  
s texty i grafikou a nedělá vám problém podílet se na organizaci kulturních akcí? 
Pak by se vám mohlo líbit v našem týmu.

Všechny podrobnosti o pozici najdete na webu města nebo přes QR kód. 
Případné dotazy vám rád zodpoví šéf odboru Petr Sedlák (tel. 566 688 130, mobil: 734 794 557, 
e‑mail: petr.sedlak@zdarns.cz). 
Pokud by vás tahle práce opravdu zaujala, svoji přihlášku doručte do 23� února 2023 do 10�00 na e‑mail 
zuzana.capkova@zdarns.cz nebo fyzicky na Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad 
Sázavou. Ve druhém případě označte obálku „ Výběrové řízení ‑ marketingový specialista“.

Nabídka pronájmu prostor k podnikání
Město Žďár nabízí pronájem části pro-
stor k podnikání� Jde o bývalou restau-
raci na Vysočanech a prostor v DM cent-
ru na náměstí Republiky�

Bývalá restaurace je vhodná k provo‑
zování hostinské činnosti. Další prostor je 
v patře DM centra, místo stávajícího knih‑
kupectví. Podrobnosti najdete na webu 

města. S dotazy nebo žádostí o prohlídku 
se obracejte na L. Leopoldovou z majetko‑
právního odboru, tel. 566 688 135. 

MPO
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Josef Holemář: Jsme jen kosmetický salon, když příroda nenadělí, 
nezmůžeme nic
Jméno Josefa Holemáře znají zřejmě 
všichni žďárští lyžaři a nejen oni� Vždyc-
ky dobře naladěný chlapík se stará už 
dvacet let o úpravu běžkařských tratí, 
nejdřív pod hlavičkou žďárského lyžař-
ského oddílu, poslední desetiletí jako 
zaměstnanec Sportisu�

Letos je to dvacet let, co se věnujete 
úpravě lyžařských tratí� Jak to celé za-
čalo?

Okolo úpravy tratí se pohybuji od roku 
2003 a u Sportisu jsem od roku 2012. Zača‑
lo to tím, že Martin Koukal získal titul mis‑
tra světa. A Jiří Bradáč, předseda žďárského 
lyžařského oddílu, se zasloužil o to, aby se 
koupila rolba a rozjelo se to zhruba do po‑
doby v jaké to vidíme dneska.

Kam jste se za ta dvě desetiletí posunuli? 
Všechno v životě má vývoj, rok 2003 

byla euforie, protože ve Žďáře nikdy nic 
takového nebylo. Jeden rok jsme dokonce 
na Piláku zkoušeli zasněžovat. Měli jsme 
půjčená dvě děla, vysokotlaké čerpadlo a 
dokázali jsme udělat necelé dva kilometry 
dlouhý okruh. 

Obrovský skok dopředu byl ale nákup 
rolby Pisten Bully 240d, kterou máme do‑
dnes. Původně jsme skútrem dělali stopu 
na Dolinkách a malé okruhy pro lyžařský 
oddíl i veřejnost,  měli jsme trasu na Račín a 
na Sklené nebo Tři studně. S rolbou vznikly 
žďárský, hamerský, losenický, polničský a 
škrdlovický okruh. Zimy už tehdy nebyly 
ideální, ale lepší než teď a my jsme dokázali 
upravit asi 50 km tratí se dvěma stopami na 
klasiku a pásem na bruslení.

Jakou technikou se tratě upravují dnes?
Skútr jsme prodali, máme rolbu a čtyř‑

kolku. Každý stroj má svoje. Lehké stroje 
jako čtyřkolka dokáží pomocí různých zaří‑

zení upravit stopu na klasiku i skate zhruba 
do 25 centimetrů sněhu. Díky tomu mů‑
žeme brzy lyžovat i na malé vrstvě sněhu. 
Ke čtyřkolce jsme si vyrobili stopovač na 
kolečkách se kterým se snadno dostaneme 
kamkoli po městě a můžeme upravit stopy 
na hřištích, v parku, v zámku. Předloni jsme 
takhle upravili dvanáct tratí pro nejrůznější 
dětské závody.

Desetitunová rolba s necelými pěti me‑
try šířky sníh také umačká, ale frézovací vá‑
lec, který má za sebou, dokáže sníh rozrušit 
a nakypřit. A následně vyrobí tzv. manžestr, 
což je pro lyžaře prostě top. S rolbou se ale 
dostaneme jen na Pilák, Hamry, Polničku a 
Škrdlovice, zbytek musíme upravit čtyřkol‑
kou. Samozřejmě záleží na kvalitě a stáří 
sněhu, na  podkladu, těch faktorů je strašně 
moc. Vždycky říkám, že jsme jen kosmetic‑
ký salón, pokud příroda nenadělí, nezmů‑
žeme nic.

Co obnáší příprava před sezónou?
Na začátku podzimu si ta místa na kole 

projíždíme a díváme se, co nás čeká. Máme 
výbornou spolupráci se zemědělci, lesníky 
i dalšími majiteli pozemků. Na oplátku se 
snažíme jim nic nezničit, vycházet vstříc a 
to se daří. Chceme se na sebe na konci se‑
zony usmát a podat si ruku, ne chodit po 
soudech.

Jak vypadá ideální den na trati?
Všude je spousta sněhu, svítí sluníčko, 

nefouká vítr, tratě máme upravené a můžu 
si sám jít zalyžovat.

Dřív jste závodil v běhu na lyžích, přináší 
to nějakou výhodu při úpravě stop?

Vyzkoušet si svoji práci je podle mého 
základ, je totiž pohled rolbaře a pohled 
lyžaře. Při najíždění přemýšlím jak to nej‑
líp upravit, jak najet zatáčku a když tam 
pak jedu na lyžích tak to třeba vidím jinak. 
Někteří lidé jezdí pozdě večer s čelovkami, 
občas stopa zledovatí, při sjezdech pak ly‑
žaři jedou běžně 60kilometrovou rychlostí 
a naše tratě musí být vždycky bezpečné. 

Letos město a Sportis zavádí jako novin-
ku možnost dobrovolných příspěvků na 
údržbu lyžařských tratí� Co tomu říkáte?

Myslím, že to je super a každá koruna se 
hodí. Lidé jsou s údržbou spokojení a sami 
se mě často ptají, ať už v terénu nebo na 
stránkách, jestli by se nedalo přispět. Ceny 
pohonných hmot naštěstí zase klesly, ale 
v létě jsem si říkal, jak budeme při těch 
cenách jezdit. Rolba spotřebuje na 100 ki‑
lometrů 110 litrů nafty, čtyřkolka spořádá 
i 50 litrů benzínu. K tomu servis strojů, pásů, 
úprava tratí rozhodně není nic levného.

Jaké jsou reakce lyžařů? 
Občas je člověk unavený, má toho plné 

zuby, pak ale vidíte o víkendu mraky lidí 
s lyžemi a víte, že tihle všichni využijí vaši 
práci. Nebo třeba přijedete na lyžích k Ma‑
mlasovi, kde lyžaři odpočívají a slyšíte chvá‑
lu, přitom ti lidé neví, že stojíte za nimi. Tak 
to zahřeje u srdíčka a je to motivace jít dál. 

Blanka Sobolová

Josef Holemář funguje u rolby a čtyřkolky nejen jako řidič, ale i servisman a kutil Foto: archiv města

Anketa pro zastupitele města
V únorovém čísle Žďárského zpravodaje jsme zastupitelům položili anketní otázku:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet města pro rok 2023� Jaké tři oblasti investic považujete za nejdůležitější?
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.

Josef 
Klement

zastupitel 
KDU‑ČSL 

Rozpočet města pro rok 2023 je sesta‑
ven vyváženě v příjmové i výdajové části. 
Na straně příjmů se propisuje vyšší daňová 
výtěžnost. Výdajové kapitoly se soustřeďují 
na předpokládaný růst energií, a to jak by‑
tovém hospodářství, tak v příspěvcích pro 
příspěvkové organizace města. Toto je velmi 
důležitým nutným výdajem pro podporu a 
chod těchto organizací. Rovněž došlo i ke 
zvýšení alokovaných částek pro dotační pro‑

gramy ve všech oblastech (sociální, sportov‑
ní i kulturní) o 10 % tak, aby byla zajištěna 
podpora spolků, klubů a významných akcí. 
Ze stavebně investičních záměrů je pod‑
statným výdajem novostavba komunikace 
mezi ulicemi Jamská a Brněnská a dále re‑
konstrukce Vodárenské ulice v souvislosti 
s dokončením sportovní haly u průmyslové 
školy. V těchto projektech je dána velká po‑
zornost i na pohyb chodců a cyklistů.

Dagmar 
Zvěřinová

zastupitelka 
ČSSD a Nezávislí

Každá investice, která udržuje kvalitní 
služby města, je důležitá. A k tomu samozřej‑
mě udržení zdravého hospodaření města. 
Kombinace těchto dvou faktorů právě uka‑
zuje, zda je rozpočet připravený dobře, nebo 
špatně. Energetická krize mění za pochodu 
priority. A proto všechna opatření, která smě‑
řují k úsporám energií, považujeme za důle‑
žitá. Ať už jde o LED osvětlení, zateplování 

budov, FVE a další. Druhá skupina investic 
jsou investice do infrastruktury, především 
dopravní. Propojka Jamská ‑ Saller, zahájení 
rekonstrukce ulice Vysocká, propojka Jihlav‑
ská ‑ Brněnská nebo ulice Vodárenská. Třetí 
důležitou oblastí je výstavba bytů a rodin‑
ných domů. Proto vítáme další investice do 
Klafaru.

Jan 
Mokříš

zastupitel 
ODS a TOP 09 

Z investičních akcí města v příštím roce je 
největší a nejdůležitější stavba silniční propoj‑
ky Brněnská (obchodní centrum) – Jamská. 
Po svém zprovoznění na jaře 2024 pomůže 
výrazně zlepšit průjezdnost v dané lokalitě a 
umožní další rozvoj bydlení v  oblasti Lučiny. 
Další investicí do zlepšení dopravní obsluž‑
nosti je rekonstrukce Vodárenské ulice, která je 
důležitá i v souvislosti s otevřením nové spor‑

tovní haly a je první částí plánované propojky 
Vysocká – Neumannova. Při krajské opravě 
silnice Vysocká včetně malé okružní křižovat‑
ky se přidáme s rekonstrukcí sítí a chodníků. 
Z  nedopravních akcí jistě stojí za pozornost 
plánovaná bezbariérová úprava a moderniza‑
ce prostor Staré radnice, druhá část výstavby 
streetparku a investice do městských rybníků.

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018 

Investiční priority Změny 2018 se nezmě‑
nily. Jsou jimi bydlení, zaměstnanost a dopra‑
va ve městě. Nové nájemní bydlení v rozpoč‑
tu není žádné, asi už není prioritou ostatních 
stran a hnutí v ZM. Územní podmínky pro 
podnikání a zaměstnanost byly vyřešeny 
v minulém volebním období rozšířením prů‑
myslové zóny. Ostatní podporu jako snížení 
regulace a administrativy současná koalice 

buď neřeší, nebo ji naopak zvyšuje. Po 8 le‑
tech slibů a váhání se konečně v rozpočtu ob‑
jevila propojka z Brněnské na Jamskou ulici. 
Cenou za váhání jsou o sta tisíce  korun dražší 
pozemky a o desítky milionů dražší výstavba. 
Za zbytečnou pro plynulost dopravy ve měs‑
tě pokládáme rekonstrukci slepé Vodárenské 
ulice. Neefektivní budou i úpravy jednosmě‑
rek a třicetikilometrových zón rychlosti.

Jaroslav 
Hedvičák

zastupitel 
ANO 2011 
A NEZÁVISLÍ

Dovolím si zmínit tři významné investice, 
které nás v tomto roce čekají. Tou nejdůleži‑
tější a největší z našeho pohledu je realizace 
dopravního propojení lokalit Jamská ‑ Saller, 
které by mělo do značné míry rozředit do‑
pravu v  našem městě. Dále bych rád zmínil 
revitalizaci veřejného prostranství v ulici Vy‑
socká, kde se připojíme k rekonstrukci krajské 
silnice. Další významnou investicí roku 2023 

je rekonstrukce mostu v ulici Studentská. 
Vzhledem k plánované rekonstrukci Vysocké 
ulice se přímo nabízí realizovat opravu mostu 
nyní, při jedné uzavírce. Jsme si vědomi toho, 
že dopravní situace na Vysočanech nebude 
jednoduchá, ale prosíme občany o trpělivost a 
shovívavost. Odměnou za to bude kompletně 
opravená páteřní ulice, která bude bezproblé‑
mově sloužit několik nadcházejících desetiletí.

Karolína 
Kostečková

zastupitelka 
ŽŽM

Vybrat jenom tři je těžké! V roce 2023 nás 
čeká několik zajímavých investic. Dají se roz‑
dělit třeba na ty nutné ‑ propojka Jamská‑
‑Brněnská, rekonstrukce Vysocké ulice nebo 
rekonstrukce bývalého MěÚ na náměstí Re‑
publiky ‑ a ty „pro radost” ‑ moje oblíbená dět‑
ská hřiště a nebo rozšíření streetparku na Libu‑

šíně. Konečně se dočkají senioři rekonstrukce 
lodžií na pečovatelském domě a nové budou 
i lávky u Bránského rybníka přes řeku Sázavu. 
Ty už to velmi potřebují. Intenzivně pracujeme 
také na projektu rekonstrukce Staré radnice. 
Jak jsem říkala, těžko vybírat tři oblasti. Město 
je komplexní organismus a žije svým životem. 

Žďársko mívá víc než 100 kilometrů stop Foto:  Koruna Vysočiny
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Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat v  rubrice Slova zastupitelů� Jedná se o  osobní 
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zastupitelů uveřejnit� Do uzávěrky únorového čísla nám přišly následující příspěvky�

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, 
hledá důvody

Koalice na prosincovém zastupitelstvu 
schválila plýtvavý rozpočet na rok 2023 bez zře‑
telných priorit. Opakovaně jsme byli poučováni 

o tom, že město není byznys sféra a všechny 
výdaje jsou nezbytné a ve veřejném zájmu bez 
možnosti úspor. Přesto se nám podařilo prosa‑
dit protinávrh, který ušetří rozpočtu města 213 
tis. Kč ročně. Členové Výboru zastupitelstva 
pro udělování ocenění města, který se scházel 
v minulém volebním období 1x ročně, bude 
pracovat bez nároku na odměnu. Pokládáme 
vyplacení 213 tis. Kč za 2 hodiny zasedání výbo‑
ru ročně za absolutně nepřijatelné a výsměch 
čestnému ocenění, které občanům a spolkům 
město uděluje. Dalším protinávrhem jsme pak 
opravili zastupitelstvu předložená Pravidla pro 
udělování ocenění, která byla zpracovaná MěÚ, 
předložená starostou a doporučená radou 

města. Obsahovala způsob hlasování, který byl 
v rozporu se zákonem o obcích. Na dotaz, zda 
někdo z MěÚ nebo rady města tento materiál 
četl, než ho předložili ke schválení, jsme se od‑
povědi nedočkali. O to větší pozornost bude‑
me muset věnovat předkládaným materiálům 
do budoucna, neboť je zřejmé, že nefunguje 
kontrola na MěÚ, a radní materiály, které do‑
poručují zastupitelstvu, nečtou. Není se čemu 
divit, když tajemnice místo využití praxe a 
znalostí zkušených zaměstnanců, se stále více 
obklopuje těmi „svými a novými“, kteří zkuše‑
nosti nemají a praxi teprve získávají. Nedůvěra 
a chybějící komunikace nikdy a nikde nevedly 
k vybudování úspěšného a výkonného týmu.

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018

Za důležité považuji zklidnění dopravy ve 
městě.  Mimo investic do pracovních příležitos‑
tí, školství, také investování do volnočasových 
aktivit. Proto jsem si vytipoval některé akce.

Z  investičních akcí mě zaujala propojka 
ulice Jamská ‑  nákupní středisko Saller, která 
ulehčí křižovatce u Conventu.  Její součástí 
bude cyklo a pěší stezka. Byť tato propojka 
ubere část zahrádkářské kolonie, pomůže ale 
k rozložení a odlehčení dopravy, vznikne napří‑
klad nový kruhový objezd u „hasičárny“. 

Jako pravdoláskař vítám rozšíření streetpar‑
ku  a všechna plánovaná hřiště, například v ulici 
Okružní, Haškově a Palachově. 

Co mě zaujalo a potěšilo, je plán vybudo‑
vat park na Klafaru u ulice Sázavská, který by 
měl obsahovat hřiště a vodní prvky. Klafar jako 
rozvíjející se sídliště si takovou rekreační plo‑

chu určitě zaslouží, i když, tuším, že se proti ní 
zvedne vlna oponentů, kteří budou preferovat 
klid za ploty svých domků. Jak říkali staří sou‑
druzi: jenom klid pro tvořivou práci a žádnou 
anarchii.

Musím z  vlastní zkušenosti říci, že i naše 
rodina měla při budování parku na Farčatech 
obavy, a nakonec s  touto rekreační zónou 
uprostřed města žijeme celkem v souladu.

Při plánování všech investičních akcí je dů‑
ležitý přesah. Aby to, co děláme právě teď, bylo 
použitelné a platné i za deset dvacet let. Aby 
nás to nějakým způsobem přežilo.

Vít 
Bohumil 
Homolka

zastupitel 
Společně            
ODS a TOP 09

K Vánocům si koupili Batyskaf
Každého někdy přepadne nostalgické vzpo‑

mínání a chce tyto vzpomínky oživit. Nejinak 
tomu bylo na jednání 3. zastupitelstva města. 
Kluci z Batyskafu přesvědčili zbytek koalice, aby 

posvětila směnu několika pozemků ve vlast‑
nictví města pod výměníkovými stanicemi za 
SATTem vlastněnou bývalou výměníkovou sta‑
nici známou jako Batyskaf. Místo, kde se zrodi‑
la současná politická elita našeho města. Když 
něco moc chcete, tak jste ochotni i dobře zapla‑
tit. Město tak směnilo pozemky za Batyskaf s do‑
platkem milion korun, přičemž současně ztratí 
každoroční půlmilionový nájem za směněné 
pozemky. Prostě „deal“, jak má být. Město pošle 
SATTu milion, ztratí půlmilionu nájemného roč‑
ně a získá bývalou výměníkovou stanici, kterou 
nepotřebuje. Prý by zde mohly v budoucnu být 
byty. Vzhledem k omezené využitelnosti bývalé 
výměničky, tak město čekají jenom další výdaje 

na odstranění stavby, projektování a výstavbu. 
Otázkou, je proč nestaví tam, kde je to bez zby‑
tečných výdajů připraveno? Kluci z Batyskafu si 
k Vánocům za peníze města splnili nostalgický 
sen. Pomohli jim další členové koalice, kteří po‑
kládají za potřebné posílat městské peníze do 
SATTu, který 100 % vlastní, a zapomněli, že do 
zastupitelstva je zvolili občané a do SATTu se 
dosadili sami. Tak se stalo i to, že předseda před‑
stavenstva SATT a místostarosta Dvořák (KDU‑
‑ČSL), patrně v  euforii ze „skvělého obchodu“ 
zapomněl na svoji zákonem stanovenou povin‑
nost oznámit střet zájmů. Jistota 19 koaličních 
hlasů je více než zákon.

Miroslav 
Šabart

zastupitel 
Změna 2018

Vzpomínka na Karla Herolda
Dovolím si těchto omezených 1500 znaků 

využít ke vzpomínce. Ke vzpomínce na kama‑
ráda a významného občana našeho města. Na 
pana Karla Herolda. Je to trochu osobní, ale 

přesto si myslím, že vzpomínka na Karla sem 
patří. Zejména proto, že pro naše město udělal 
opravdu hodně. Sportovec, dobrovolný hasič, 
učitel, ředitel našich dvou základních škol, rad‑
ní města a dlouholetý zastupitel už bohužel 
není mezi námi. Byl to správný chlap a přede‑
vším kamarád. Dokázal být přísný, vytrvalý ve 
svém názoru a jeho prosazování. Na druhou 
stranu lidský, spolupracující a myslící na druhé. 
To dokazoval nejenom jako učitel a ředitel, ale 
především jako člověk, který dlouhou dobu 
pracoval v samosprávě. Nechce se mi ani vě‑
řit, že jsme spolu ještě nedávno byli na pivu a 
dnes už se nemohu zeptat na jeho názor. Ne 
vždy jsme spolu souhlasili, ale pokaždé jsme 

se dokázali domluvit a shodnout na řešení. 
Karel vždycky dodržel slovo, a i proto jsem si 
ho velmi vážil. Bude mně určitě hodně chybět, 
podobně jako jeho názory a myšlenky budou 
chybět městu. Byl to jeden z nejpracovitějších 
a nejslušnějších lidí, které jsem v životě potkal. 
Dokázal hodně, ale mohl ještě víc, to už mu ale 
nebylo dopřáno. Žďár v Karlu Heroldovi ztrá‑
cí významnou osobnost. Pokud jste ho znali, 
vážili si ho a bude vám chybět podobně jako 
mně, tak si na něj také vzpomeňte. Ať už jako 
na kamaráda nebo učitele, nebo prostě jenom 
jako na člověka, který se zajímal o lidi, město a 
veřejný prostor, a nebylo mu jedno, co se okolo 
něj děje.

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
SOS Žďár ‑ ČSSD  
a Nezávislí
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Pachty v hospodaření polikliniky nic ne-
změnily

Pachty (pronájmy) laboratoře a rehabi‑
litace měly podle koalice ŽŽM, ANO, KDU‑
‑ČSL a ODS zlepšit ztrátové hospodaření 
městské polikliniky. S překvapením jsme při 

pohledu do rozpočtu 2023 zjistili, že příspě‑
vek se z 1 533 tis. Kč snížil na 1 450 tis. Kč. 
Tzn. úsporu ,,neskutečných“ 83 tis. Kč ročně! 
Není se čemu divit, když pronájem laborato‑
ře a rehabilitace nedoprovází žádné organi‑
zační opatření v personálním a provozním 
nastavení příspěvkové organizace. Stejná 
ředitelka s ekonomkami a administrativou, 
která dovedla polikliniku do ztráty, bude ří‑
dit organizaci i v roce 2023, přestože obslu‑
hují už jenom 3 pracovnice RTG pracoviště 
a prodejnu zdravotnických pomůcek, které 
vydělávají nějaké peníze. Pachty jsme ztratili 
na 10 let přímý vliv na lukrativní zdravotní 
služby laboratoře a rehabilitace. Odešlo ně‑
kolik zkušených sester a pracovnic. Takže 

se nabízí otázka: Co město a klienti poli‑
kliniky pronájmy vlastně získali? Jedinými, 
kdo nám mohou odpovědět, jsou starosta, 
místostarostové a radní, kteří o pachtu roz‑
hodli. Možná se i dozvíme, jaká organizační 
opatření v příspěvkové organizaci Poliklini‑
ka chystají, když ani za 4 měsíce od převzetí 
rehabilitace firmou FyzioZR se nestalo nic. 
Déle než rok trval výběr pachtýře rehabilita‑
ce, stál 400 tis. Kč a dosavadním výsledkem 
je úspora 83 tis. Kč. 

Byla slova o řešení ztrát a racionalizaci 
chodu polikliniky zase jenom slova a účelem 
bylo převést ekonomicky lukrativní činnosti 
do soukromých rukou?

Jaromír 
Brychta

zastupitel 
Změna 2018 

Když levá neví, co dělá pravá
V roce 2020 rozhodla rada města vypsat 

záměr na prodej pozemku pro rozšíření 
autoservisu s lakovacím boxem. Přihlásil se 
jediný zájemce, kterého formou smlouvy 
o smlouvě budoucí doporučili ke schválení 

zastupitelstvu, které prodej schválilo. Inves‑
tor zahájil projektovou přípravu, územní 
řízení a stavební povolení, jak mu ukládá 
uzavřená smlouva. Jaké bylo jeho překvape‑
ní, když se proti územnímu řízení odvolalo 
město. To samé město, které mu pozemek 
prodalo. Ještě větší překvapení ho čekalo při 
nahlédnutí do spisu územního řízení, kde 
našel právní analýzu sloužící k obraně pro‑
ti realizaci jeho záměru. Tajemnice MěÚ si 
u advokátní firmy Frank Bold Advokáti s.r.o. 
objednala analýzu za 36 888 Kč proti realiza‑
ci usnesení zastupitelstva. Protože se zamít‑
nutím územního řízení u KrÚ neuspěli, tak si 
za dalších 41 771 Kč objednali u téže právní 
kanceláře odvolání proti územnímu rozhod‑

nutí. Pokud se vám zdá postup, kdy tajem‑
nice MěÚ za 78 000 Kč objednává analýzu 
a odvolání proti usnesení zastupitelstva, 
aniž by ho informovala o důvodech, tak se 
nedivte. Jste ve Žďáře nad Sázavou, kde 
levá neví, co dělá pravá. Nebo ví, a vyhazují 
městské peníze, protože v době, kdy radní 
schválili záměr, byli v ,,bezvědomí“ nebo to 
ani nečetli a teď to nechtějí přiznat. Za těch 
78 000 Kč jsme mohli mít rozsvícené nebo 
nové vánoční osvětlení nebo třeba levnější 
poplatek za komunální odpad. Nebudeme, 
alespoň jsme při 2 zaměstnaných právnících 
na MěÚ dali vydělat oblíbené firmě Frank 
Bold Advokáti.

Miloslava 
Brychtová

zastupitelka 
Změna 2018 

Dětské skupiny pro nejmenší „caparty“ mají 
u nás zelenou

Mám radost z  toho, že ve  Žďáře vznika‑
jí  různé  iniciativy a aktivity pro vytvoření  tzv. 
dětských skupin.  A to nejen pro školkové děti, 
ale i pro děti do tří let věku. Tuto iniciativu velmi 

vítám a z pozice předsedy sociální komise velmi 
podporuji. 

Dlouhodobě vnímám, že je ve Žďáře řada ro‑
dičů, kteří by se rádi vrátili do zaměstnání dříve 
než ve třech letech věku dítěte – třeba na čás‑
tečný úvazek nebo na pár hodin.  Mateřské 
školy nemají takové kapacity, aby mohly malé 
děti ve větším množství  přijmout. V součas‑
né  době  funguje jedna třída pro menší  děti 
ve školce  „Sluníčko“. Dětské skupiny zde mohou 
pomoci. Jejich přínos můžeme vidět ve spous‑
tě dalších měst či firem, kde rodičům pomáha‑
jí zvládat kombinaci rodiny a práce. Osobně si 
myslím,  že tato služba v  našem městě  chybí. 
Byla by pomocí  pro rodiče,  kteří  by se díky 
ní mohli vrátit dříve do zaměstnání a být opět 

ekonomicky aktivní. Jsem rád, že se tedy začalo 
s realizací prvních kroků k tomu, aby i naše měs‑
to mohlo co nejdříve tento benefit občanům 
nabídnout. Za ŽĎÁR‑ŽIVÉ MĚSTO mohu říct, že 
pro to uděláme v roce 2023 maximum. 

A ještě jedna věc. Sociální  služby už  ze 
své  podstaty podporují  a pomáhají  všem po‑
třebným lidem ve městě. Ať už městská příspěv‑
kovka, tak síť dalších neziskových organizací se 
každoročně postarají o stovky či tisíce klientů 
a potřebných. Proto jsem moc rád, že zastupi‑
telstvo schválilo náš návrh a i v dnešní nelehké 
době zvýšilo pro rok 2023 grant pro poskyto‑
vatele sociálních služeb na 2,2 milionu Kč. Péče 
o seniory, rodiny s dětmi i sociálně  slabší   je 
naší prioritou. 

David 
Filip

zastupitel 
ŽŽM

Pár slov k rozpočtu
Při sestavování rozpočtu byla odpovědně 

brána v úvahu jak stránka rizik a s tím spojený 
například růst cen energií a výše inflace, stejně 
tak i silná stránka dobré finanční kondice za‑

znamenaná v loňském roce zejména ve výno‑
su daňových příjmů fyzických osob a podílu 
na inkasu daní. Z pohledu klubu zastupitelů 
za KDU‑ČSL je schválený rozpočet města uce‑
leným pro investičním dokumentem, který 
obsahuje pečlivě vykomunikované a vybrané 
priority v jednotlivých odvětvích třídění. Proto 
je poměrně složité upřednostnit v rozpočtu jed‑
notlivé samostatné oblasti. Neustále zmiňuje‑
me našim spoluobčanům, že budeme usilovat 
o postupný rozvoj města a zkvalitnění života 
v něm. Rozpočet města pro rok 2023 je sestaven 
ve shodě s těmito záměry a s odhodláním tyto 
záměry naplňovat. Důkazem je výše podílu plá‑
novaných investic schváleného rozpočtu, který 

tvoří 47 % objemu rozpočtu. Přece jen zmíním 
tři oblasti, které má KDU‑ČSL v gesční odpověd‑
nosti. Mám upřímnou radost z toho, že se nám 
společně daří investičně podporovat naše škol‑
ské i neškolské příspěvkové organizace a spo‑
luvytvářet tak moderní vzdělávací, sportovní a 
odpočinkové prostory pro současnou i budoucí 
generaci. Stejně tak i spolupráce se sociálními 
službami, kde finančně podporujeme renovace 
a rekonstrukce stávajících ubytovacích kapacit 
pro seniory umístěné v domově klidného stáří a 
domovech s pečovatelskou službou. A nemohu 
opomenout ani finanční podporu města po‑
skytovanou neziskovým organizacím, která je 
ověřena velmi dobrou dlouholetou spoluprací.

Rostislav 
Dvořák

zastupitel 
KDU‑ČSL
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Pacientům polikliniky je k dispozici nová interní ambulance
Od ledna 2023 zahájila činnost nová 
ambulance interny� Ordinace je otevře-
ná každý pátek v době od 6�30 do 12�30� 
Prozatím bude ambulance fungovat 
omezeně a nebude sloužit klientům VZP 
a OZP� Tyto dvě pojišťovny s námi odmí-
tly uzavřít smlouvu na provoz ambulan-
ce� Nadále však budeme usilovat o jejich 
uzavření�

V Poliklinice Žďár nad Sázavou téměř 10 
let funguje cévní ambulance zabývající se 

angiologickou problematikou pacientů – vel‑
ké množství pacientů má aterosklerotické 
projevy a velká část z nich jejich vážné formy. 
Nemalou skupinu pacientů zahrnují pacienti 
s trombembolickými komplikacemi. V rámci 
rozšíření spektra péče o pacienty v naší polikli‑
nice, využijeme erudici zde ordinujícího lékaře 
(2 atestace z vnitřního lékařství, dlouhá praxe 
na interním oddělení v novoměstské nemoc‑
nici) a nabídneme pacientům interní ambu‑
lanci v rozsahu jednoho dne v týdnu. Tak bude 
větší prostor tyto pacienty komplexně řešit.

V interní ambulanci budeme samozřej‑
mě poskytovat  i běžnou péči o pacienty 
z našeho regionu včetně provádění pře‑
doperačních vyšetření. Jejich dostupnost 
právě ve Žďáře někdy bývá značně pro‑
blematická a pacienti musí být ošetřováni 
v Novém Městě na Moravě.

Ilona Komínková
Poliklinika Žďár

Starosta města poděkoval dobrovolným hasičům

Poděkování za nasazení při největším 
lesním požáru na území České republi-
ky v Českém Švýcarsku udělil starosta 
města Martin Mrkos členům jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad 
Sázavou� Zásah u požáru, který vypu-
kl koncem července loňského roku, je 
pro všechny členy jednotky velmi ná-
ročnou, ale profesně výjimečnou zku-
šeností� 

Společně s  dalšími profesionálními a 
dobrovolnými hasiči dostala i naše jed‑
notka povolání, aby pomohla s  likvidací 
tohoto rozsáhlého lesního požáru, jaký 
nemá v novodobé historii České republi‑
ky obdoby. Celkem se u požáru vystřídalo 

devět členů žďárské jednotky, kteří tam 
strávili 6 dní. Z hlediska lesního požáru 
to pro všechny členy určitě byla největší 
akce, kterou si budeme dlouho pamato‑
vat a ze které budeme dlouho čerpat zís‑
kané zkušenosti a poznatky a předávat je 
našim mladším kolegům.

Poděkování přišlo hned několik, ale ta 
nejcennější byla od našich blízkých a ro‑
din. Pomyslnou tečku za skvěle odvede‑
nou prací udělal pan starosta, který si nás 
pozval na úřad, aby nám udělil ještě jedno 
poděkování ve formě pamětních medailí 
a pronesl pár milých slov. 

David Partl
JSDH Žďár n. S.

Členové JSDH přebrali ocenění za zásah při lesním požáru v Hřensku Foto: Město Žďár n. S.

Městská policie
V souvislosti s novoročním ohňostrojem, 

který se konal po dvouleté přestávce způ‑
sobené opatřeními v souvislosti s COVID‑19 
v  prostoru náměstí Republiky, jsme přijali 
sadu bezpečnostních a dopravních opatření, 
včetně uzavření průjezdu vozidel po hlavní 
komunikaci v době od 17.15 do 18.30. Těchto 
opatření se v součinnosti účastnily složky Po‑
licie ČR, městské policie, HZS Kraje Vysočina, 
SDH Žďár nad Sázavou 2 ‑ Zámek a asistenti 
prevence kriminality. Po výše uvedenou dobu 
museli řidiči využít objízdnou trasu. Při odpa‑
lování novoročního ohňostroje je nutný fyzic‑
ký dohled policie a hasičů, bezpečný prostor 
pro přítomné osoby vymezují výstražné ohra‑
ničující pásky. Celá akce proběhla v pořádku. 

Co se týká silvestrovských oslav spojených 
s příchodem nového roku, někdy se veselí 
stalo poněkud nadměrným a jeho účastníci 
se pak mohli tváří v tvář setkat s městskými 
strážníky. Ti museli řešit narušování veřejného 
pořádku, vandalismus, na jedné z diskoték do‑
konce i vzájemné napadání osob, na parkovi‑
šti u polikliniky došlo k poškozování majetku 
na soukromých vozidlech a objektu prodejny. 

V nočních hodinách zjistil strážník stálé 
služby přes městský kamerový dohlížecí sys‑
tém, že slaměný betlém vystavený v prosto‑
ru před Starou radnicí si skupinka mládeže 
prohlíží trochu netradičním způsobem. Je‑
den z mladíků překonal oplocení, následně si 
„osedlal“ slaměného berana a povalil na zem 
další postavu z betléma. Hrozilo, že dojde 
k  poškození této vánoční výzdoby. Na místo 
se hned vydaly hlídky MP, při jejich spatření se 
dal pachatel na útěk. Strážníkům se ho podaři‑
lo zadržet schovaného v keři, následně použili 
donucovací prostředky včetně pout. Po prove‑
dené zkoušce na alkohol muži naměřili 3,33 
promile alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, 
že pachatel by mohl pokračovat v předešlém 
jednání, přesunul se do jihlavské protialkohol‑
ní záchytné stanice. Po návratu z tohoto „za‑
řízení“ čekala na mladíka pokuta v příkazním 
řízení.  

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár n. S.

Sledujte nás na FB: mpzdarns

Jak být v pohodě aneb psychická odolnost našich dětí
Nelehká covidová doba nepříznivě za-
sáhla celou společnost� Některé pozitiv-
ní vlivy se jí ale paradoxně upřít nedají� 
Otevřela doposud společností stigmati-
zované téma duševního zdraví/psychic-
ké odolnosti u dětí� Jako alarmující se 
ukázala nízká úroveň duševního zdraví 
a odolnosti u dětí a mladistvých, přitom 
nás odborníci dlouhodobě upozorňují, 
že právě tato léta života jsou pro rozvoj 
a první náznaky duševních potíží vel-
mi klíčová� Cestou k  tomu, jak předejít 
rozvoji duševní nepohody, je mimo jiné 
prevence�

Duševní zdraví bylo donedávna pro 
většinu lidí opomíjenou součástí života. 
Vnímání vlastních myšlenek a prožíva‑
ných emocí, které vedou k tělesným po‑
citům a chování, se nepřikládala taková 
důležitost jako péči o tělo. Docházení 
za psychologem/terapeutem bylo něco 
zvláštního. Podceňování vlastní nepoho‑
dy je ale na ústupu, do popředí se dostá‑
vá snaha včas příznivě zasáhnout do vý‑
voje dětí a jejich přístupu k sobě samým.

Psychickou odolnost našich dětí mů‑
žeme rozvíjet například tím, že dítěti 
umožníme potkat se s  různými stresory 
a naučit se s  nimi vypořádat. Chceme‑li 
připravit dítě pro život, nemá smysl mu 
umetat cestu, ale spíše mu prospěje, po‑
kud dohlédneme na to, aby byla situace 
pro dítě zvladatelná. Můžeme zde ale pro 
dítě být ve chvíli, kdy potřebuje pomoci 
s řešením.

Může se také stát, že při získávání zku‑
šeností se dítěti nedaří. I tato zkušenost je 
ale důležitá, protože člověk se učí ze svých 
chyb. Zkušenost nás vede k  přemýšlení a 
hledání nových možností řešení.

Možná si ze svého života vybavíte oka‑
mžik, kdy jste stáli před těžkou zkouškou 
nebo důležitým sportovním zápasem. Bylo 
jasné, že teď už je to jen na vás. A v tu chvíli 
někdo řekl: „Já věřím, že to dokážeš.“ Tako‑
vé povzbuzení od někoho blízkého nebo 
pro nás důležitého člověka si pamatujeme 
dlouho. A ještě delší dobu si pamatujeme, 
když na některé povzbuzení čekáme a ono 
nepřijde. Ve výchově k psychické odolnos‑
ti je důležité vyjádřit podporu a důvěru ve 
schopnosti dítěte.

Pokud už dojde k tomu, že dítě prožívá 
stres, pak je dobré učit děti k  rozpoznání 
těchto pocitů. Mluvte o tom, co dítě proží‑
vá, pojmenujte to, dejte prostor tomu, aby 
se uvolnilo. Děti můžeme již od předškol‑
ního věku učit psychohygienu a péči o své 
myšlení, emoce a prožívání. Pokud dítě 
naučíme dechové cvičení (delší nádech a 
výdech, je možné si u toho počítat) na uvol‑
nění aktuálního stresu, může to být stejné 
jako umytí rukou po pobytu venku. Starší 
děti můžeme učit sebepoznání – „tomu, co 
mám rád, co mi dělá radost, nebo naopak 
co mě zlobí“. 

Povzbuzujeme děti ke kontaktům s ka‑
marády ve škole, v kroužcích i ve volném 
čase. Dalším důležitým prvkem je pláno‑
vaní, vím kdy, co bude, rozumím tomu, co 
můžu/musím dělat. Jako podpůrné pro‑

středí vidíme pravidelný pobyt v  přírodě 
a pravidelnou tělesnou aktivitu (trénink, 
posilovna, pohybové kroužky). Nezapomí‑
nejme ani na odpočinek a relaxaci. Někdy 
je prostě dobré nedělat vůbec nic :‑). Pokud 
vás zajímá, co dalšího je možné s dětmi dě‑
lat, podívejte se na internetu na relaxační 
cvičení, psychohygienu.

Psychická odolnost neznamená to, že 
neprožíváme emoce a rozrušení, ale ukazu‑
je nám schopnost zvládnout svá prožívání 
a umět si s nimi poradit.

Alena Velechovská a Karolína Kolářová
Centrum primární prevence Spektrum

Stáže studentů z „Kolpingu”: luxusní hotel i vyhlášená restaurace
Již druhým rokem posíláme naše žáky 
do světa „na zkušenou�“ A moc se nám to 
vyplácí - žáci tříletých učebních oborů si 
nejen ověří získané teoretické znalosti 
v praxi, ale především pilují své doved-
nosti, získávají nové zkušenosti a tvoří si 
celkové povědomí o fungování gastro-
nomických podniků� To vše se děje na tý-
denních praktických stážích v luxusních 
gastronomických podnicích� Pojďme na-
hlédnout alespoň do dvou z nich�

První ze zajímavých stáží navštěvovanou 
našimi žáky je čtyřhvězdičkový hotel Passage, 
který se nachází v  samém srdci města Brna. 
Každý týden tak postrádáme dvě studentky 
či studenty, kteří si pod taktovkou zručných 
cukrářských, kuchařských či číšnických mistrů 
vyzkouší práci hotelového personálu. Absol‑
vování této stáže usnadní žákům nejen rozho‑
dování o jejich dalším studiu, ale především o 
jejich vlastním životě – tedy o tom, co by rádi 
dělali a čeho by jednou chtěli dosáhnout.

Žáci z  oborů kuchař a číšník najdou 
uplatnění při stáži ve vyhlášené jihlavské 

restauraci a hotelu U Tří knížat. Stejně jako 
v brněnském hotelu Passage jsou zde po 
celý týden ubytovaní, stravují se zde a 
vyzkouší si i směnný provoz. Do hotelu 
U Tří knížat pravidelně odjíždí jeden náš 
žák ‑ kuchař a jeden žák ‑ číšník. Zatímco 
náš číšník se celý týden učí připravovat 
lahodnou kávu, míchané nápoje, obsluze 
zákazníků a komunikaci s  nimi na té nej‑
vyšší úrovni, našemu kuchaři se osobně 
věnuje sám majitel podniku pan Pavel Ma‑
reš. Je totiž zároveň šéfkuchařem restau‑
race, a tak tráví s žákem veškerý čas právě 
přípravou fantastických jídel, která se zde 
podávají.

Jakožto škola, která svoje žáky vzdělává 
především pro život, si dobře uvědomu‑
jeme, že i přes špičkové vybavení našich 
dílen jsou stáže v  gastronomických pod‑
nicích naprosto nenahraditelné. Proto sr‑
dečné díky všem podnikům, jež umožňují 
našim žákům růst. A pokud chcete naše 
žáky podpořit i vy, směle navštivte Pass‑
age nebo U Tří knížat. Pevně věříme, že 
budete odcházet nadoblačně spokojeni! 

Marie Kuncová
Střední škola gastronomická Adolpha 

Kolpinga

Startuje „suchej únor“, zkusíte výzvu?
Nepít je umění! S tímto heslem startuje 
11� ročník kampaně Suchej únor, kterou 
zná a má v oblibě již 84 % Čechů� Téměř 
polovina účastníků díky kampani zmírní 
rizikovou konzumaci alkoholu (ale stále 
častěji i dalších libůstek) a každý ze suši-
čů se stává i důležitou inspirací pro více 
jak milon lidí, kteří jsou u nás na hraně 
rizikového pití� 

Zkusit měsíc bez alkoholu vypadá na 
první pohled jednoduše. Jenže ve skuteč‑
nosti je za tím odvaha zkusit něco nové‑
ho, schopnost podívat se upřímně sám na 
sebe, síla vykročit ze zajetých kolejí a jít 
svou vlastní cestou. To všechno se dá říct 

také o umění: z dálky možná žádná vel‑
ká práce, ale ve chvíli, kdy člověk sám čelí 
prázdnému plátnu, světlu na jevišti nebo 
bílé stránce, chápe hodnotu díla úplně ji‑
nak. V sucháči si myslíme, že svoje umění 
– a sebe v něm – může objevit každý.

Proto chceme  k vlastní tvorbě a k jejímu 
sdílení inspirovat davy. Zapojte se i vy. Pod‑
pořte důležité téma a sdílejte svoje umění 
se světem. Protože #NEPITJEUMENI. 

Registrujte se do měsíční výzvy na 
www.suchejunor.cz 

Petr Šimadl
Suchej únor

Péče o emoce, myšlení a prožívání se vyplatí Foto:  Pixabay.com

Kolping posílá studenty „na zkušenou“ Foto: archiv školy
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Poliklinika má nové automatické dveře
Koncem roku 2022 byly v poliklinice na-
instalovány nové automatické dveře, a 
to ke schodišti od zadního vchodu, kde 
je přístup do výtahu pro lůžka a vozí-
ky� Automatické posuvné dveře nejsou 
žádnou novinkou a zvlášť v dnešní době 
nabízejí spoustu výhod� Například bez-
dotykovost, která chrání před přenosem 
virů a  bakterií z  kliky, na kterou před 
námi sáhly desítky neznámých lidí� 

Hlavním důvodem této instalace je bez‑
bariérový přístup do výtahu pro pacienty 
na lůžku nebo na vozíku. Otevřít běžné 
dveře při manipulaci s lůžkem či vozíkem je 
velice komplikované. Rovněž pro pacienty 
s  omezenou pohyblivostí, s  berlemi, nabí‑
zejí tyto dveře mimořádný komfort. Dalším 
bonusem je úspora tepelné energie. Pů‑
vodní dveře zůstávaly neustále otevřené a 
docházelo tak k tepelným ztrátám.

Často mají zejména starší lidé obavy při 
procházení takovými dveřmi, to je však na‑

prosto zbytečné. Automatické dveře jsou 
naprosto bezpečné. V žádném případě ne‑
hrozí, že by vás dveře sevřely ve chvíli, kdy 
budete stát mezi nimi. Využívají totiž pohy‑
bové čidlo pro detekci pohybu osob a bez‑
pečnostní čidlo pro přítomnost osoby. 
Bezpečnostní čidlo kontroluje přítomnost 
v prostoru mezi posuvnými křídly a nedo‑
volí náhodné sevření osob nebo předmětů. 
Všechny automatické dveře v  poliklinice 
jsou každoročně servisovány a kontrolová‑
ny.

Jedny nové dveře však pohodlný pří‑
stup nezajistí. Ve spolupráci s městem a za 
jeho finanční podpory budeme v průběhu 
roku 2023 instalovat další dveře k zadnímu 
schodišti naproti výtahům. Tím bude zajiš‑
těn komfortní přístup do prostor poliklini‑
ky všem handicapovaným osobám.

Ilona Komínková
Poliklinika Žďár

Muzeum nabídne Retrohrátky i festival IQ Play

Hned dvě akce pro celou rodinu chystá 
žďárské Regionální muzeum� Retrohrát-
ky aneb pojďte si hrát je nová hravá 
expozice zapůjčená Inspirací Zlín� Díky 
stejné společnosti připravilo muzeum 
také festival IQ Play, kde budou k vidění 
a vyzkoušení nejrůznější typy hraček�

Retrohrátky aneb pojďte si hrát
(31. ledna ‑ 23. dubna, Tvrz)

Venku vládne nečas, ale Regionální muze‑
um obsadila hravá výstava Retrohrátky. Uvidí‑
te hračky, postavičky, stolní hry i stavebnice ze 
70. a 80. let 20. století. Chybět nebude ani her‑
na pro malé i velké na třech místech výstavy. 
Na videích a vystavených panelech se dozvíte, 

jak se například hračky vyráběly. Neváhejte, 
kdo jste hraví a zvídaví, určitě se pobavíte. 

Festival IQ Play 
(sobota 25. února 9.00‑20.00, Stará radnice)

V sobotu 25. února budou k vidění a pře‑
devším k vyzkoušení hry a hračky edukativní i 
smyslové, Montessori pomůcky, dřevěné hrač‑
ky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her. 
Festival zabaví široké spektrum návštěvníků 
‑ dospělé, seniory, zdravotně znevýhodněné 
osoby a děti. Rozvoj logického myšlení a krea‑
tivity je důležitý v každém věku a našim cílem 
je, aby si na akci pohráli i dospělí, kterým pod‑
pora kreativity chybí. 

K. Dvořáková, Regionální muzeum Žďár

Festival IQ play potěší 25. února nejen děti, ale i hravé dospělé Foto: Inspirace Zlín

Vracíme se k tradici 
žďárských pašijových 
her
V letošním roce plánuje žďárská farnost 
u kostela svatého Prokopa opět uvést 
pašijovou hru s názvem Co se stalo s Je-
žíšem� Pro zajištění akce je nutná účast 
velkého počtu lidí� 

Z tohoto důvodu hledáme pro doplně‑
ní zejména davu a vojáků nové zájemce, 
kteří mají chuť si zahrát v  příběhu starém 
přes 2000 let. Nemusíte mít herecké zku‑
šenosti, rozhodující je zájem zažít něco 
nového a nevšedního. První zkouška pro‑
běhne 12. března 2023 v  15.30 na kopci 
Libušín, samotná hra se koná 4.  dubna 
2023 na stejném místě. Pro bližší informa‑
ce nás můžete kontaktovat na e‑mailu:  
pasije2023@seznam.cz. 

Miroslav Keller
Žďárské pašijové hry

Kultura Žďár přidává další divadla i koncerty do své dramaturgie!
Chtěli jsme vám před Vánoci nabíd-
nout balíček vstupenek na nejrůznější 
akce tohoto roku, protože jsme správ-
ně předpokládali, že řada z  vás bude 
chtít potěšit své nejbližší návštěvou 
koncertu, divadla, kina či festivalu Ho-
rácký džbánek� A váš zájem o vstupen-
ky potěšil i nás� A to až tak, že jste nás 
paradoxně dostali do lehké „depky“� 
Že to nemá logiku? Ale má� Není moc 
z  čeho vybírat� Radůza ve společném 
recitálu s Robertem Křesťanem a jeho 
partou je vyprodaná, na Lucku Bílou 
s Petrem Maláskem již také paběrkuje-
me, Simona Stašová se v divadle může 
těšit na samé vánoční obdarované a 
tak dále a tak dále�

A vzhledem k tomu, že řada z vás vlast‑
ní nejrůznější vouchery na vstupenky, či 
žádný dárek k  Vánocům na kulturu ne‑
dostala, předplatitelů do divadla je také 
jen tolik, kolik umožňuje kapacita na čtyři 
předplatitelské skupiny, tak či onak se vý‑

běr vstupenek na akce značně zužuje. Ale 
my chceme, abyste měli z  čeho vybírat. 
A proto jsme se rozhodli, že jedeme dál 
a budeme přidávat další akce do drama‑
turgie.

Pojďte do divadla!
Pokud se chcete odreagovat, přijďte 

2. března na Talkshow Václava Vydry do 
divadla. Tam také nezapomeňte vzít přes‑
ně o měsíc později vaše děti na pohádku 
podle známého večerníčku s názvem Kry‑
sáci a ztracený Ludvík.

Mimo předplatné zařazujeme pro ši‑
rokou veřejnost na 21. dubna již kultov‑
ní divadelní představení Garderobiér se 
skvělým Karlem Heřmánkem v hlavní roli. 
Příznivci hereckého umění Zlaty Adamov‑
ské by si neměli nechat ujít představení 
Tři grácie z umakartu pod režijní taktov‑
kou Ondry Sokola. Vedle Zlaty se předsta‑
ví Ilona Svobodová a Anežka Rusevová. 
V  květnu se na divadelních prknech ob‑
jeví také rockoví matadoři. Luboš Pospíšil 

Žďár občas navštíví, ale s  celou svojí ka‑
pelou 5P u nás nebyl již hodně dlouho. 
A vy byste u toho rozhodně neměli chy‑
bět. A  již nyní si určitě udělejte blokaci 
v  kalendáři na 26. září, kdy se v  divadle 
rozezní housle Jaroslava Svěceného.

A dál? Folklor, rock, Maruška Rottrová, 
Čechomor a další hudební lahůdky!

Již nyní je třeba myslet na Vánoce. 
A takový Ondráš se k  adventu hodí zce‑
la určitě. Cesta světla v  podání tohoto 
špičkového vojenského souboru písní a 
tanců je hudební cyklus vyprávějící pří‑
běh narození Ježíše Krista za doprovodu 
lidových koled. 

Karel Holas z Čechomoru potvrdil zájem 
kapely o novoroční koncert 2024 a svojí ná‑
vštěvou by nás do roka měla potěšit famóz‑
ní pěvecká legenda paní Marie Rottrová. 
Ale to již malinko předbíháme. Letos si mi‑
lovníci jazzu určitě pohlídají v naší nabídce 
koncert Jiřího Stivína, cestovatelskou bese‑
du Ladislava Zibury nebo velký podzimní 
koncert Wohnoutu v Domě kultury.  Těšíme 
se na vás na dalším ročníku jarního brun‑
che na Farských, letním kině a samozřejmě 
všechny zveme na jubilejní ročník Horác‑
kého džbánku do zámku ve Žďáře, kde ne‑
bude chybět Fleret, Buty a další interpreti a 
kde uvedeme do Síně slávy Horáckého dž‑
bánku Václava Neckáře a jeho bratra Jana.

Těšíme se na vás, přátelé, a na další dra‑
maturgii v divadle, Domě kultury, kině a vý‑
stavní síni budeme pracovat dál a průběž‑
ně vás informovat.

Vaše KULTURA Žďár!

Tamara Pecková
Kultura Žďár

Žďárský masopust  
je zpět
Po covidové odmlce se do Žďáru opět 
vrátí tradiční masopust� Přijďte se podí-
vat na masky a kostýmy s hudbou Zele-
nohorských muzikantů�

Začneme 18. února 2023 od 14.00 na ná‑
městí Republiky. Všichni jste srdečně zváni 
v maskách! Těšíme se na masky, které s námi 
vytvoří výbornou atmosféru plnou veselí a ra‑
dosti. Společně si zatancujeme v rytmu písní 
Zelenohorských muzikantů. Nouze nebude 
ani o dobré jídlo a pití. Nejmenší návštěvníci se 
zase mohou těšit na dřevěný kolotoč.

 Lenka Šimo, Žďárský masopust

Žďáráci, chystejte si masky a pojďte do průvodu Foto:  L. Šimo

Maškary jdou Žďárem 
Rej masek, hudba, veselí a hodování� Tohle 
všechno zažijete v úterý 21� února od 13�00 
na náměstí Republiky� Pozvali jsme totiž 
maškary ze Studnic na Hlinecku, aby celé-
mu městu předvedly svoji tradiční veselici� 

Ať už jste o maškarách slyšeli, nebo ne, 
věřte, že to bude nevšední zážitek. Čeká 
nás masopustní obchůzka městem, ba‑
revné masky i jejich bláznivý rej. Nejen že 
maškary zažijete, ale dozvíte se také, co 
jednotlivé masky představují a čím si za‑
sloužily své místo na seznamu nehmotné‑
ho dědictví UNESCO.

Zábavný i edukační program nejen pro 
rodiny s  dětmi zahájíme ve 13.00 společ‑
nými vystoupeními Studánky a Kamínku, 
program doplní ZUŠ F. Drdly. Ve Staré rad‑
nici si také spolu s Activem vytvoříte vlastní 
masky a jiné veselosti. 

V 15.00 udělí starosta města maškarám 
povolení k masopustní obchůzce a vyrazí‑
me na společný průvod od domu k domu. 
Na pódiu se pak dozvíte, co která maškara 
znázorňuje a jaká je její symbolika. Celý rej 
pak okolo 17.00 ukončí takzvané stínání 
kobyly. Ale nebojte, nikdo nepřijde k úho‑
ně.

V průběhu akce si pochutnáte na uzeni‑
nách a zabijačkových dobrotách, koláčích 
nebo koblihách.

Masopust býval dobou, kdy se lidé rado‑
vali a hodovali. Připravovali se tak na nad‑
cházející půst, který trval až do Velikonoc. 
Ať už tuhle tradici udržujete, nebo je to 
pro vás novinka, přijďte si užít odpoledne 
s maškarami.

ŠKSM
FB Maškary jdou 

Tábory startují
Řešit letní tábory v zimě? Ano! Mnozí 
si touto dobou plánují letní dovolenou, 
Acive proto přichází s nabídkou táborů�

Přihlašování na pobytové i příměst‑
ské tábory včetně novinek na téma 
TikTok, umění nebo angličtina už běží  
(www.activezdar.cz). 

R. Šimurdová 
Active SVČ

V kultovním kusu Garderobiér se představí Karel Heřmánek Foto: archiv divadla

Maškary se chystají na žďárské náměstí Foto:  archiv obce Studnice
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Kultura Žďár připravila pro divadelní diváky 
další novinku

Držitelé předplatného v  Městském diva-
dle ve Žďáře nad Sázavou se mohou těšit 
na další novinku� Příspěvková organizace 
Kultura Žďár, která má dramaturgii čtyř 
předplatitelských skupin na starost, zařa-
zuje do jarní části programu nejlepší diva-
delní představení z neprofesionální scény� 

„Rozhodli jsme se představit to nejlepší 
z amatérské, ochotnické divadelní scény v České 
republice. Všechny soubory, které se v jarní části 
sezony ve žďárském divadle našim předplati-
telům představí, patří opravdu mezi nejlepší 
v  republice, jejich inscenace jsou pravidelně 
oceňovány odbornými porotami v  národních 
divadelních přehlídkách,“ přibližuje ředitelka 
příspěvkové organizace Tamara Pecková a 
dodává: „Věříme, že naši diváci dramaturgic-
kou pestrost předplatného ocení. Také jsme se 
přidáním těchto představení po prosbách vrátili 
k formátu čtyř titulů v jednom předplatitelském 
cyklu.“  

Diváci se mohou těšit na neprofesionální 
soubory Divadlo Stodola ze Sivic, Divadelní 
studio D3 z Karlových Varů a Divadlo Exil z Par‑
dubic. 

Čtyři předplatitelské skupiny čítají celkem 
1120 diváků. „Pořád to ale není dost, minulý rok 
jsme přidali Stříbrnou skupinu určenou pro se-
niory, kdy začátky představení jsou v 17.00, pře-
kvapilo nás, jak velký zájem o ni byl. Ale zájemců 
o divadlo je stále dost, proto letos přidáváme 
další 4 představení takzvaně na volnou poklad-
nu. Diváci se mohou těšit například na Gardero-
biéra v podání Karla Heřmánka nebo na skvělou 
komedii Tři grácie z  umakartu se Zlatou Ada-
movskou, Ilonou Svobodovou a Anežkou Ruse-
vovou,“ představuje program Tamara Pecková. 

Příspěvková organizace Kultura Žďár za‑
jišťuje také divadelní představení pro základ‑
ní, střední školy a školky. Za školní rok uvede 
v Městském divadle na 30 představení, které 
navštíví 9 tisíc dětských diváků. 

Tamara Pecková, Kultura Žďár

Čekání na jaro přežijeme v Kině Vysočina 
raz dva! 

Na úvod měsíce si dáme ještě repete vý‑
pravného filmu Babylon s Margot Robbie a 
Bradem Pittem či komedii Přání k narozeni‑
nám a kdo ví, zda ještě nedojde na Avatara, 
nicméně únorové premiéry klepou na dveře 
a my vám je „naservírujeme“ ve víkendových 
premiérách.

Jana a Jirka na opuštěném ostrově– náš tip! 
Začátek února bude ve znamení nové čes‑

ké komedie s Janou Plodkovou a Jiřím 
Langmajerem s názvem Ostrov! Tato manžel‑
ská komediální Robinzonáda vypadá hóóód‑
ně vydařeně!

Skvělý Tom Hanks či Cate Blanchett 
Tom Hanks se představí v hlavní roli filmu Muž 

jménem Otto, který je filmovým přepisem knižní‑
ho bestselleru s názvem Muž jménem Ove. 

Velkou hereckou konkurenci Tom Hanks na‑
jde v Cate Blanchett v hlavní roli filmu Tár. Jedná 
se o příjmení světoznámé dirigentky Lýdie Tár, 
které to jde v uměleckém životě skvěle, ale když 
opustí orchestřiště, ztrácí půdu pod nohama. 

Hvězdami nabité americké komediální drama 
s názvem Bez kalhot: Poslední tanec si nemohou 
nechat ujít všichni fanoušci Chaninga Tatuma a 
Salmy Hayek.

Už jste někdy viděli zfetovaného medvěda??  
Ne? Tak pozor! Komediální drama Medvěd 

na koksu není úplná fikce. Základem scénáře 
je skutečná událost, kdy medvěd v lese našel 
pytel plný kokainu, který vypadl pašerákům 
při předávce z letadla. A jak dopadnou gang‑
steři, když potkají čtvrttunové monstrum na 
tripu? Dozvíte se v Kině Vysočina.  

A dál? Valentýn a jarní prázdniny! 
Jako valentýnský tip nabízíme romantic‑

kou komedii Láska podle plánu od autorů 
Lásky nebeské či Deníku Bridget Jonesové. 
O jarních prázdninách dětem i studentům 
nabídneme od středy odpolední představení 
Asterix a Obelix: Říše středu či dobrodružnou 
sci‑fi Ant Man a Wasp.  

Budou Děti Nagana, nový český film s Hyn‑
kem Čermákem, který se opírá o úspěch čes‑
kých hokejistů na olympiádě v Naganu. 

To a mnoho dalšího najdete v únorovém 
programu Kina Vysočina. 

Mimochodem, v únoru slaví 25. narozeni‑
ny jeden z nejslavnějších filmů všech dob: Tita‑
nic. Nepromítneme si ho po letech na velkém 
plátně a s naším zvukem? Co říkáte? Dejte 
nám vědět. 

Aleš Hrbek
Kino Vysočina

www.dkzdar.cz
facebook: kinovysocina

Kino Vysočina

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

www.blazicek.info
tel.: 777 333 112

Bytové bezpečnostní dveře
včetně zárubně a komplet prací

vzorkové prodejny:

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

Havlíčkův Brod,
Nádražní ulice 90 (naproti poliklinice)
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KAVÁRNA A CUKRÁRNA U PŘÁTEL

S DĚTSKÝM KOUTKEM
VE ŽĎÁRU N.S. - NÁKUPNÍ PASÁŽ U

MAXIHITU 
.

Tři grácie z umakartu - Zlata Adamovská, Ilona Svobodová a Anežka Rusevová Foto: archiv divadla

ZUŠ hostí klavírní koncert Kateřiny Potocké
Základní umělecká škola Františka Drdly 
ve Žďáře nad Sázavou zve své žáky, jejich 
rodiče, přátele a všechny příznivce krásné 
hudby na klavírní koncert� Zájemci se mo-
hou na výjimečný hudební zážitek těšit ve 
čtvrtek 9� února 2023 od 17 hodin v sále 
ZUŠ, vstupné je dobrovolné�  

Kateřina Potocká, talentovaná studentka 
JAMU v Brně, nám jako pozvánku poslala toto 
krátké vyznání: „Hudba vypráví příběhy, aniž by 
musela použít slov, maluje obrazy, aniž by po-
třebovala štětců a barev, promlouvá univerzální 
řečí. Jsem velmi ráda, že mám příležitost věnovat 
se hudbě, sdílet její krásy s posluchači a putovat 
s nimi hudební krajinou. To by však nebylo možné 
bez zásluhy všech mých nadšených a hudbymi-
lovných pedagogů a v neposlední řadě podporu-
jící rodiny, kterým patří velký dík.“

Mladá pianistka, která se hře na klavír věnu‑
je od útlého dětství, se může pochlubit řadou 
uměleckých úspěchů a ocenění na celostátní 

i mezinárodní hudební scéně. Žďárští milovní‑
ci hudby se mohou na jejím koncertě těšit na 
Sonátu A dur K. 533 od Domenica Scarlattiho, 
Sonátu D dur op. 28 Ludwiga van Beethovena, 
Nocturno Fis dur Frédérica Chopina nebo sklad‑
bu Pour le piano Clauda Debussyho. 

František Dvořák, ZUŠ Žďár n. S.

Kateřina Potocká Foto: archiv K. Potocké



Změna programu vyhrazena.

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

A – Active SVČ, Horní, ČD – Čechův dům, FSZŽ – freskové sály Zámku Žďár, GSR – Galerie Stará radnice, 
HK – Husova kaple, JC – Jazzmine Club, KK – kavárna Kafíčko, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KP – kemp Pilák, 

MD – Městské divadlo, NT – restaurace Nábřežní terasy, NR – náměstí Republiky, RK – restaurace Krystal, 
RKF ‑ Rebel klub Na Farských RM – Regionální muzeum, S – sokolovna Doležalovo nám., SP – Senior Point v knihovně, 

SR – Stará radnice, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál ZUŠ, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou

DĚTEM
PÁ 3. února, 8.00‑15.30
Prázdninový den s knihovnou /KMJS/

NE 5. února, 15.00 Lollipopz – Velká show /DK/

ÚT 7., 14., 21., 28. února a března, 16.00‑17.45
Keramický kroužek, Truhlářský kroužek /ZŽ/

ÚT 7. února, 10.00 (11‑15 let), 11.00 (16‑19 let)
Krocení literární múzy /KMJS/

ST 8. února, 9.00 a 11.00
Divadlo Radost – Kytice /MD/

ST 15. února, 8.30, 10.15 a ČT 16. února, 9.00
Divadlo Na větvi – Kouzla skřítků /MD/

NE 19. února, 15.00 Divadlo Drak – O zlaté rybce /MD/

PO 20. února až PÁ 24. února
Zimní příměstský tábor /A/

Chytrá ruka: Řemeslnička /ZŽ/
ÚT 21. února, 9.00‑16.00 Výroba mýdla z glycerinu
ST 22. února, 9.00‑16.00 Den s loutkařem

SENIORŮM
ST 1. února, 9.00 Alzheimer poradna Vysočina /SP/

PÁ 3. února, 9.00 Zdravotní monitoring s VZP /SP/

ÚT 7., 14., 21., 28. února, 9.00
Koordinační cvičení s Romanou Sochovou /SP/

ÚT 7. února, 9.00 (informativní schůzka)
ÚT 14., 21., 28. února a 7., 14. března, 9.00
Základy práce s počítačem a internetem /SP/

PO 20. února Knihovna seniorům /SP/
8.30‑9.30 Obraz císaře Karla IV� v italských kronikách
10.00‑11.30 Filmová hudba

DUCHOVNÍ AKCE
ČT 16. února, 19.00‑21.00 Nikodémova noc /ZH/

KONCERTY
ČT 9. února, 17.00 Klavírní koncert /ZUŠ/
SO 25. února, 19.30 Koncert Blues Station /RKF/
NE 26. února, 18.00 Operní árie a dueta /FSZŽ/

KULTURNÍ AKCE
ST 8. února, 17.00
Promítej i Ty! – Zatracená práce /KMJS/

ÚT 14. února, 18.00‑22.00
Valentýnský gastrovečer /FSZŽ/

SO 18. února
14.00 Žďárský masopust /NR/
19.00 Valentýnský KissMixx 2023 /S/

ÚT 21. února, 13.00 Maškary jdou! /NR/

SO 25. února, 9.00‑20.00 Festival IQ Play /SR/

ÚT 28. února, 17.00 Turnaj v Člověče, nezlob se! /NT/

ČT 2. března, 19.00 Václav Vydra – talkshow /MD/

VZDĚLÁVACÍ AKCE
PO 6. února a ÚT 7. února, 19.00 Quiz /JC/

Chytrá ruka /ZŽ/
ČT 2. února, 16.00‑18.00 Linoryt – Valentýnské přání
ČT 16. února, 15.30‑18.00 Tiffany vitráže
ČT 16. února, 18.00‑20.30 Tiffany vitráže
SO 18. února, 10.00‑13.00 Výroba mýdla
SO 18. února, 14.00‑17.00 Výroba mýdla

ČT 16. února
16.00 Schizofrenie a rodina /HK/
17.00 Byl jednou jeden dům /NT/

Chytrý kvíz
PO 20. února, 19.00 /KK/
ÚT 21. února, 19.00 /RK/
ČT 23. února, 19.00 /KK/

ČT 23. února 17.00 Úsporně v domácnosti /KMJS/

SPORTOVNÍ AKCE
ST 1. března, 16.00 Běh Žďárák – Salvátor /KP/

VÝSTAVY
ÚT 31. ledna až NE 23. dubna Retrohrátky /RM/

ÚT 31. ledna až NE 26. února
Václav Mach Koláčný – Obrazy /GSR/

PO 2. ledna až ÚT 28. února
10 let Fotoklubu Freeland /ČD/
I v nemocnici si můžeme hrát a tvořit /KMJS/


