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Vážení spoluobčané, 
v únoru kdysi bývala paní zima na Vy‑

sočině opravdovou vládnoucí královnou. 
Všechny generace od dětí až po prarodi‑
če si zimních radovánek užívaly plnými 
doušky. Těšili jsme se na to, že si užijeme 
různých druhů sportovních aktivit, které 
v průběhu ostatních kalendářních měsí‑
ců nelze v našich končinách provozovat. 
Poslední roky nám však ukazují, že tako‑
vý zimní čas je ten tam. Střídají se krátká 
mrazivá období s delšími obdobími oblev. 
Výkyvy teplot přináší různorodé potíže 
nám všem. Nejen že se není na co těšit, 
ale spíše přemýšlíme, jak se vlastně obléci 
a co udělat pro to, abychom došli do kýže‑
ného cílového místa bez úrazu. Jestli si dát 
větší pozor na přeskakování potoků vody 
z tajícího sněhu nebo na náhlou ledov‑
ku. Na tyto situace náhlých změn teplot 
a povětrnostních podmínek se maximálně 
připravuje i město a ti, kteří udržují měst‑
ské komunikace a chodníky. Vím, že se ně‑
kdy čertíme nad tím, že sníh na chodníku 

před naším domem není ještě vyhrnutý 
nebo okamžitě správně posypaný. Vězte, 
že nejsme nečinní a je naší snahou se na 
prožívané změny s předstihem co nejlépe 
připravit. Vedení technických služeb měs‑
ta nepřetržitě sleduje aktuální informace 
ve vývoji  předpovědi počasí a na základě 
těch vydává pokyny svým zaměstnancům. 
Myslím, že většina našich občanů netuší, 
jaká další úskalí řeší zaměstnanci při pro‑
vádění zimní údržby v terénu. Bohužel se 
často týkají projevů lidské neukázněnosti 
a bezohlednosti, které reálně znamenají 
více překážek než pomoci v prováděných 
úkonech údržby. Pro zlepšení stavu musí 
něco udělat každý z nás, bez toho to ne‑
půjde. Prosím naše spoluobčany o projev 
větší míry pochopení, trpělivosti, tolerance 
a uznání směřující k práci vedení a zaměst‑
nanců technických služeb. Rád také využiji 
této příležitosti ke sdělení aktuálních infor‑
mací příslušících mé gesci péče o sociální 
služby města. V minulých dnech se ve‑
dení města ve spolupráci se společností 
SeneCura a firmou AGRO Měřín podařilo 
dohodnout smluvní prodloužení podná‑
jmu a tím také provozu poskytované so‑
ciální služby seniorpenzionu – domova 
se zvláštním režimem. Uzavřená dohoda 
znamená, že služba bude poskytovaná 
v  pronajatých prostorách na Horní ulici 
do konce roku 2024. Podle příslibu pro‑
vozovatele dojde k reálnému stěhování 
našich klientů do nového seniorcentra na 
Komenského ulici v  červenci téhož roku. 

Opětovný rozjezd stavebních prací na 
novém sociálním objektu bude zahájen 
s nástupem jara v březnu 2023. Je tomu 
rok, co Taxík Maxík začal sloužit seniorům 
ve věku 65+ odvozem k lékaři, na náku‑
py a postupně i do nemocnice v Novém 
Městě na Moravě a zpět. Nebojte se po‑
skytovanou službu využívat, je zde pro 
vás. Veškeré potřebné informace obdrží‑
te na stránkách sociálních služeb města 
nebo na telefonu 771 227 000. 

Přeji vám vše dobré a samé pokojné dny.

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Začne výstavba propojky Jamská - Brněnská
Stavba dopravního propojení mezi Jam-
skou a Brněnskou ulicí kolem nákupní-
ho parku brzy začne� Největší investiční 
akce letošního roku v hodnotě 65 milio-
nů s DPH odlehčí místní dopravě�

Vznikne zhruba 200 metrů silnice, která se 
od nákupního parku na Brněnské ulici napo‑
jí na novou kruhovou křižovatku na Jamské 
ulici před sídlem hasičů, a chodník pro pěší 
i cyklisty. Dále kompletní sítě jako, je kanaliza‑
ce, vodovod, elektřina i plyn, veřejné osvětle‑
ní, zastávka MHD, zeleň a protihluková stěna.

Předání staveniště je plánované na 
6.  března, v průběhu března firma vykácí 
zhruba 2/3 stromů v březovém hájku na 
Jamské ulici. Dodavatel požádal policii 
o schválení uzavření Jamské ulice v prosto‑
ru budoucí kruhové křižovatky, v době uzá‑
věrky zpravodaje zatím není rozhodnuto.

 (red)

Byl jednou jeden dům
Uhodli jste, milí čtenáři? V minulém čísle 
jsem líčil příběh masných krámů, na jejichž 
místě dnes stojí trojdům včetně objektu 
ČSOB� Doufám, že to nebyla úplně neřeši-
telná otázka� 

Tentokrát připomenu zaniklý dům, s jehož pří‑
během je spojen vědec, který se narodil v březnu 
na konci 19. století. Začnu trochu netradičně – nad 
městem, kde se nachází Krčův rybník s pěkným zá‑
koutím. Starý víc než 500 let. Kdysi se nazýval Štrů‑
dl, ale nebylo to podle jablečné pochoutky, nýbrž 
podle měšťana Strudla. Připomíná ho urbář z roku 
1483, z časů krále Matyáše (Korvína). Pravděpo‑
dobně bydlel v domě, o němž budu teď vyprávět. 

Po Strudlovi zeje v dějinách domu 150 let trva‑
jící prázdnota (beze zpráv). Teprve v 17. století se 
znovu vynořuje z mlh příběh stavení. Nazýval se 
tehdy dům Stříbrnovský podle rodu Stříbrných, 
kteří byli řezníky a dokonce cechmistry. Ve druhé 
polovině 17. století našli v  objektu zalíbení syn‑
kové z okolních hamrů – rodiny Frendlovských a 
Filovských.

Do rodiny Fiklovských se přiženil pekař Václav 
Krška, konšel města, který se snažil neúspěšně za‑
ložit pekařský cech. Vzal si Justinu. Někteří z vás pa‑
matují výstavu Roky v baroku, kde byl jejich příběh 
ve stručnosti připomenut. Možná si pamatujete, jak 
vám Justina, již jako stařenka líčila vzpomínku na 
Turky v klášterním pivovaře. Svého muže, který se 
málem utopil v dluzích, přežila skoro o 10 let. A zno‑
vu se provdala za Jana Jiřího Konrada, to jí bylo již 
k 60 rokům. S novým manželem ještě více upadli do 
dluhů. 

Teprve po smrti Justiny (bylo jí skoro 70 let) se 
ujal majetku v  r. 1727 jediný syn Jakub Krška, vy‑
učený řezník. Za několik let se mu podařilo vyrov‑
nat dluhy a patrně velmi výrazně přestavěl starou 
„špeluňku“. Přestavěný objekt patřil k  nejrozlehlej‑
ším stavením na rynku. Měl již dvojitou sedlovou 
střechu okapově orientovanou k  náměstí. Možná, 
že takový dům s touto divnou střechou pamatujete. 
Zvelebený dům, jehož cena stoupla sedminásobně 
(z 280 na 1935 zl), patřil v 18. století k nejdražším rea‑
litám ve městě. Po smrti Jakuba Kršky se provdala za 
výběrčího daní Maxmiliána Záviška. Když majetek 
prodali v roce 1762 novému majiteli, vymínili si po‑
díly z výnosu polností a také velkou světnici s komo‑
rou a kuchyní. Leckterý chalupník (hospodář se čtyř‑
mi dojnicemi) by jim mohl závidět to bydlení. Tento 
pěkný důchod si mohl dovolit jen každý patnáctý. 

V roce 1755 se objevuje ve Žďáře velmi rozvět‑
vený rod Binků, jehož prvním představitelem byl 
vinopalník Jakub Binko z roženeckého panství, nej‑
dříve koupil dům u Mikíšků (nyní prodej dárkových 
předmětů) a potom i dům Stříbrnovský. Tím se za‑
řadil mezi nejvlivnější měšťany. No, pálení kořalky 
dobře vynášelo. Od těch dob byly v  domě vedle 
šenku také nálevna a hlavně vinopalna. Postupně 
vzniklo ve Žďáře až šestero rodin Binků, k nimž pa‑
třil například starosta František Binko nebo hudební 
skladatel a pedagog Emanuel Binko. Aby se jednot‑
livé domy Binků rozlišily, začaly se označovat od 
začátku 19. století podle křestních jmen. Ten náš se 
nazýval podle Vavřína u Vavřínků. Posledním před‑
stavitelem rodu v domě byl Hugo, třetí nejbohatší 
měšťan ve městě a náměstek starosty, který vybu‑
doval strojní lihovar s vysokým komínem ve svém 
dvoře. Velké investice mu však zlomily vaz a jeho 
majetek skončil v exekuci (80. léta 19. století). 

Novým majitelem se stal pekař Josef Apetauer 
z Dolní ulice. Také on patřil k nejvýznamnějším osob‑
nostem Žďáru přelomu 19. a 20. století. To jsou všech‑
no jeho tituly: obecní rada, předseda kostelního vý‑
boru, předseda společenstva živností řemeslných, 
předseda odboru zdravotního, kontrolor občanské 
záložny a správce fondu kontribučenského a předse‑
da spolku Svatopluk. Takřka to svědčí o jeho mimo‑
řádných schopnostech. Jako jiné i jeho trápila metla 
kořaleční, ale nad tím důsledně bděla jeho žena Ma‑
rie, která ho prý jednou bičem vyhnala z nálevny.

Jeho syn Václav byl vystudovaným právníkem, 
ale tíže rodových povinností ho přiměla převzít hos‑
podářství i členství v zastupitelstvu. Vypadalo to tak, 
jako když se doktor práv staral o prasata ve filmu 
Černí baroni. Prý sel až v červnu obilí. Pak se nedivte, 
že skončil neslavně. Dům odkoupil jeho švagr Josef 
Vašátko, průkopník obuvnického průmyslu ve městě 
a nejzámožnější obyvatel města na začátku 20. sto‑
letí. Připomeňme však ještě syna Josefa Apetauera 
narozeného v březnu roku 1898, který po otci zdě‑
dil studijní talent. Vystudoval lékařství, psychologii a 
pedagogiku na Karlově univerzitě v Praze. Po studiu 
působil v  ústavu pro výzkum mládeže v  oddělení 
mladistvých v  sociálních ústavech Masarykových 
domovů v  Krči. Od roku 1936 se zabýval studiem 
duševních poruch. Patřil k průkopníkům praktické 
dětské neurologie a psychiatrie, spolupráce dětských 
psychologů s učiteli a také se zasloužil o dekrimina‑
lizaci deliktů mladistvých způsobených klinickými 
příčinami. 

Za Josefa a jeho syna Jaroslava Vašátka vzni‑
kl v domě obchod s obuví, který tu býval po celá 
desetiletí. Druhý obchod založil Jaroslav Vašátko 
pro prodej galanterního, konfekčního a pleteného 
zboží. Ve dvoře bývalo včelařství Františka Rouska, 
synovce zakladatele firmy Jaro J. Rousek (pozdější 
TOKOZ). Po znárodnění pokračoval obchod Prá‑
dlo a pletené zboží dál v  provozu až do zboření 
v 70. letech. Protože Jaroslav Vašátko prodával tex‑
til, dostal se do „merku“ soudruhů, kteří mu v roce 
1948 zabavili zboží. Dnes si tu můžete vybrat vo‑
ňavku nebo projít širokou škálu zboží od kolíčků 
na prádlo až po nářadí. 

Jsem si jist, že tato hádanka nebude příliš těžká.
Miloslav Lopaur

Regionální muzeum Žďár

Původní podoba domu na konci 19. století Foto:  archiv RM

Rostislav 
Dvořák

místostarosta 
Žďáru nad Sázavou

MUDr. Josef Apetauer Foto: archiv RM

Hotovo má být za 14 měsíců, v květnu 2024. Počítá se s přerušením prací přes zimu Foto:  Město Žďár n. S.

Prádlo a pletené zboží v roce 1970 Foto:  archiv RM

Galanterní ochod a prodejna obuvi (1941)  Foto: archiv RM
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Nový ceník MHD zvýhodní bezhotovostní platby a časové kupony
Už od 1� dubna budou platit nové tarify 
MHD, které schválili žďárští radní� Město 
spolu s dopravcem ZDAR chce motivo-
vat cestující, aby využívali bezhotovost-
ní platby a časové kupony, a tím nejen 
šetřili své peněženky, ale také zrychlili a 
zjednodušili odbavení�

Základní jízdenka pro dospělého pla‑
cená v hotovosti zdraží o 2 koruny, ze 14 
na 16 Kč. Poloviční jízdné za děti od 6 do 
15  let, psa nebo zavazadlo bude stát 8, 
místo původních 7 korun. Naopak zlevní 
jízdenka placená bankovní kartou ‑ nově 
bude stát 10 (základní) a 5 (poloviční) mís‑
to 15 a 7,50 Kč. Bezhotovostní platby se tak 
sjednotí na úroveň plateb kartou dopravce 
(‘elektronickou peněženkou’ ZDARu). 

24 hodinová jízdenka bude mít nově 
jen jeden tarif nezávisle na způsobu platby, 
v základu zaplatí cestující 40 Kč, za zlev‑
něnou 20 Kč. Beze změny zůstávají ceny 
všech druhů časových kuponů, občanský, 
studentský i zlevněný na měsíc, čtvrtletí 
nebo rok. Třeba základní čtvrtletní kupon 
vyjde na 600 korun, studentský a zlevněný 
pro seniory nebo invalidy pak na 300 Kč. 
„Časové kupony loni využilo jen 14 % cestu-
jících, přitom jde o velmi výhodný tarif pro ty, 
kteří cestují pravidelně. Přes 44 % cestujících 
platí za jednotlivé jízdy,“ vysvětluje ředitel 
firmy ZDAR Richard Latislav, která MHD pro 
město zajišťuje.

Pro představu, člověk, který jezdí den‑
ně do práce a zpět, zaplatí při jednotlivých 
hotovostních platbách měsíčně 640 korun. 
Pokud ale zaplatí jednotlivé jízdenky kartou 
(platební nebo dopravce), vyjde ho měsíční 
jízdné na 400 korun a měsíční kupon do‑
konce na 220 Kč. „Bezhotovostní platby jsou 
dneska naprostým standardem a my tomu 
chceme jít naproti. Platba kartou, kartou ZDA-
Ru nebo časovými kupony je rychlejší, pohodl-
nější a hlavně levnější. Budeme rádi, když tyto 
cesty využije co nejvíc lidí,” uzavírá místosta‑
rosta města Jaroslav Hedvičák.

Žďárská MHD odbaví ročně přes 570 ti‑
síc cestujících, z toho 42 % cestujících jezdí 
zdarma (jde hlavně o seniory nad 70 let). 
44 % cestujících si kupuje jednotlivé jízden‑
ky, z toho 23 % platí hotově, 20 % kartou 
ZDARu a jenom 1 %  bankovní kartou. Ná‑
klady na provoz MHD ve městě byly za rok 
2022 přibližně 12,5 milionu korun, z toho 
asi 3,1 milionu pokryly tržby z jízdného a 
zbytek ve výši cca 9,4 milionu korun je do‑
platek města.

(red)

Poliklinika se nestará jenom o zdraví, 
ale také o žaludek�

Bufet na poliklinice se oživí. Zájemce už 
se připravuje na provoz. Kdo má rád pose‑
zení v PCafe na náměstí, tak se může těšit 
i na poliklinice ve stávajících prostorách 
bufetu. I to jsme se dozvěděli při projed‑
návání plánů našeho zdravotnického za‑
řízení. K tomu se připravují možnosti další 
ordinace pro zubaře, rekonstrukce bezba‑
riérového přístupu, výměna části osvětlení 
za úsporné LED nebo nákup diagnostické 
jednotky na rentgen.

Podpora
Vyhlásili jsme další dotační program na 

podporu stomatologických služeb a vy‑

hodnotili program na obnovu kulturních 
památek.

Nový partner města
Rada města zastupitelstvu doporučila dal‑

šího partnera. Bude to město v Polsku. Lešno.
Je to město v západním Polsku a žije zde 

okolo 65 000 obyvatel. I proto bude nabí‑
zet mnoho příležitostí pro spolupráci a vý‑
měnu zkušeností.

Propojky se připravují
Po mnoha schválených návrzích na 

změny územního plánu došlo na další po‑
sunutí k  realizaci propojení Jamská – ná‑
kupní park. Je to první z  připravovaných 
propojení. Nejdůležitější, ale bude spolu‑
práce na propojení Brněnská – Jihlavská. 
Tady už máme za sebou smlouvy o přelož‑
kách.

Řešení družstevního bydlení a inflační 
doložka

Pokročili jsme v zadání na družstevní byd‑
lení ve Žďáře vyhlášením záměru a také jsme 
se rozhodli pomoci drobným podnikatelům 
a nenavýšit nájemné prostor a pozemků pro 
podnikání o inflaci, ale pouze o 5 %.

Další nutné komplikace při rekonstrukci 
a Streetpark II

Uzavřeli jsme smlouvu s  krajem pro 
zahájení rekonstrukce ulice Vysocká.  Re‑
konstrukce, která je velmi nutná, bohužel 
logisticky velmi komplikovaná. K  tomu 
jsme zahájili přípravu pokračování výstav‑
by Streetparku.

Ocenění
Také jsme doporučili zastupitelstvu dal‑

šího významného občana k udělení oceně‑
ní. Tak uvidíme, zda se výbor a rada trefily a 
zastupitelé potvrdí tuto volbu.

Změna tarifu MHD a diverzifikace fi-
nančních prostředků

Snažíme se motivovat k  bezhotovost‑
ním platbám. K  urychlení a plynulejšímu 
odbavení cestujících. Došlo tedy k  úpra‑
vám, mimo jiné hotovostní platba bude 
o 2 Kč dražší.

Využili jsme nabídky banky Creditas na 
spořicí účet.

Přeji vám krásné blížící se jarní dny.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Vladimír 
Novotný

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Autobusy MHD najezdí po městě ročně 290 tisíc kilometrů Foto: Město Žďár n. S. 

Žďár usiluje o družstevní bydlení, v plánu jsou dvě lokality
Město hledá soukromého investora pro  
chystaný projekt družstevního bydlení� 
Tento typ bytů by doplnil stávající na-
bídku městských nájemních bytů, ko-
merčních pronajímatelů a nemovitostí 
v  osobním vlastnictví� V plánu jsou za-
tím dvě konkrétní místa� Záměr schváli-
la rada města�

 Zájem o bydlení je ve Žďáře stále velký, 
současné ceny hypoték a úvěrů, i ceny sta‑
vebních materiálů jsou ale mimo možnosti 
části zájemců. Město vytipovalo několik 
budov nebo pozemků, které už neslou‑
ží svému původnímu účelu, je to budova 
někdejšího Batyskafu, bývalá školka na 
Okružní horní, pozemky u projektu společ‑
nosti SeneCura a další příhodné lokality. V 
aktuálně vyhlášeném záměru jsou první 
dvě jmenované budovy, Batyskaf a školka.

„V polovině února jsme vyhlásili záměr na 
odprodej těchto dvou nemovitostí, zájemci 
se mohou hlásit do 18. března. Rádi bychom 
našli zájemce, který málo využívané nemovi-
tosti přestaví na družstevní bydlení.  Od firem 
očekáváme jejich vizi, jak by mohl bytový 
dům vypadat, kolik bytů, případně nebyto-
vých prostor v něm může být, jak budou znít 
stanovy družstva a za jakých podmínek mo-
hou zájemci získat družstevní podíl. Zajímá 
nás i možnost získání části bytů do majetku 
města - koupí na splátky a výměnou za po-
zemky,“ vysvětluje Stanislava Prokopová, 
vedoucí majetkoprávního odboru města.

Družstevní bydlení nabízí možnost zís‑
kat stabilní zázemí a bydlení ‚ve svém‘ za 
výhodnějších finančních podmínek, než 
jsou běžné hypotéky. Vstupní platba se u 
projektů tohoto typu pohybuje od 100 tisíc 
výš. Následný základní vklad i doplatek je 

možné rozložit do splátek třeba i na 40 let, 
projekty často umožňují získání družstevní 
hypotéky, která má výhodnější podmínky, 
než individuální. Vlastník družstevního po‑
dílů může mít možnost jednou ročně spla‑
tit libovolnou částku a nemusí prokazovat 
výši příjmů.

Bydlení pro rodiny i seniory
Radnice by ve městě ráda uvítala dvě 

formy družstevního bydlení. Rezidenční 
pro jakékoli zájemce bez předem určených 
limitů a bydlení pro seniory (předběžně 
pro zájemce nad 50  let věku). Seniorský 
projekt by mohl zahrnovat i další sociální a 
zdravotní služby nejen pro konkrétní dům, 
ale i pro jeho okolí. V současné době totiž v 
Česku chybí asi 70 tisíc bytů právě pro star‑
ší občany. 

Modely seniorského družstevního by‑
dlení nabízí obvykle byty velikosti 1+kk 

nebo 2+kk a jejich cílem je zajištění co 
největší samostatnosti jeho obyvatel. S 
tím souvisí i dostupné asistenční služby a 
pomoc v případě potřeby, zajištěné stravo‑
vání i prostor pro aktivity jako přímá sou‑
část projektu. Byty pro rezidenční bydlení 
jakýchkoli zájemců se obvykle pohybují ve 
velikostech od 1+kk po 3+kk

„Vedení města si od projektu slibuje dopl-
nění palety způsobů, jak mohou lidé získat 
bydlení. Koupě družstevního podílu bývá 
navíc o něco výhodnější a dostupnější než 
běžná hypotéka, zvlášť v dnešní ekonomické 
situaci. Odhadujeme, že na obou jmenova-
ných pozemcích by v horizontu pár let mohly 
vzniknout desítky až stovky bytů jednak pro 
seniory nebo lidi se zdravotním omezením, 
ale i  pro běžné zájemce,“ doplňuje k tématu 
starosta města Martin Mrkos.

(red)

Restart Týmu pro mládež
Činnost Týmu pro mládež má ve městě 
svoji historii� Po přerušení činnosti v covi-
dové době se opět vrátil k pravidelným se-
tkáním� Tým sdružuje odborníky pracující 
s dětmi a mládeží, kteří poskytují odborná 
poradenství, terénní služby a nabízí smys-
luplné trávení volného času� 

Protiprávní jednání dětí a mladistvých a je‑
jich rizikové chování monitoruje a řeší městská 
policie a Policie ČR. Obě složky mají zároveň 
na starosti i preventivní opatření. Covidová 
doba ukázala na další problémy dětí, kterými 
je třeba se zabývat. Jedná se o potíže se škol‑
ní docházkou, režimem, sebepoškozováním, 
nudou, šikanou nebo protiprávním jednáním. 
Témat je mnoho. 

Tým tvoří zástupci sociálního odboru měst‑
ského úřadu, městské policie, Policie ČR, pro‑
bační a mediační služby, pedagogicko‑psy‑
chologické poradny, neziskových organizací 

zabývajících se primární prevencí a nízkopra‑
hových zařízení pro děti a mládež. Pravidelná 
setkání cílí na aktuální témata a jejich řešení. 
Pokud se setkáte s problémovým chováním, 

je možné se na nás obrátit na tel. 566 688 326 
nebo e‑mailu petra.stohanzlova@zdarns.cz.

 Petra Štohanzlová
Tým pro mládež

Tým pro mládež pomáhá řešit problémy dětí a mladých Foto: Pixabay.com

Bývalou školku na Okružní horní ulici zatím využívají různé organizace a spolky Foto: Město Žďár n. S. 
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Nová dotace města podporuje komunitní prostory
Komunitní aktivity jsou městem podpo-
rované už řadu let� Nyní pro Žďáráky, kte-
ří chtějí oživit své okolí, město vypisuje 
nový dotační program Podpora pro vznik 
komunitních prostor 2023� Své projekty 
do něj můžete hlásit do konce září a žádat 
lze až o 25 000 Kč na jednu aktivitu�

Městský projekt Aktivně pro Žďár už mno‑
ho let podporuje různé formy komunitního 
života ve městě. Žďáráci se pravidelně zapoju‑
jí do společného cvičení v parku, chodí na be‑
sedy nebo společně vyjíždí Do práce na kole. 
Nyní k tomuto výčtu přibyl i dotační program 
podporující vznik komunitních prostor. Pod 
pojmem komunitní prostor si můžete před‑
stavit třeba společnou zahradu pro vás a vaše 
sousedy, vnitrobloky nebo domovní dvorky, 
zázemí pro sousedská setkávání nebo místa 
pro společné pěstování zeleniny. Vymyslet 
ale můžete i jiné aktivity, kterými vylepšíte 
své okolí. Hlavní je, aby místo sloužilo široké 
veřejnosti a komunita se podílela na jeho bu‑
dování i užívání. 

Žádat můžete maximálně o 25 000 Kč, při‑
čemž celkově město na tuto dotaci vyhradilo 
100 000 Kč. Podání hotové žádosti je možné 
do konce září 2023. Nenechávejte si ale svůj 

projekt na poslední chvíli, pro jeho úspěšnou 
realizaci je zásadní, aby byl konzultovaný 
s  městským architektem nebo krajinářem. 
Dejte si tedy dostatek času na konzultace a 
případné úpravy. Budete tak mít výrazně větší 
šanci, že právě váš projekt uspěje. 

V minulých letech jsme dobrý příklad ko‑
munitních prostor mohli vidět třeba na Ná‑

dražní ulici v Zahradě u čtyř borovic, je jím 
třeba i molo s grilem na Farských humnech.

Pokud máte vlastní nápad, jak oživit své 
okolí a udělat Žďár lepším místem i pro ostat‑
ní, podívejte se na podrobnosti dotace na 
webu města pod Aktivně pro Žďár. 

 (red)

Sousedské posezení v Zahradě u čtyř borovic v lokalitě Přednádraží Foto: Zahrada u  čtyř borovic

Projekt Živá půda pomáhá vlastníkům zlepšit péči o půdu
Česká pole ohrožuje eroze, ročně z nich 
zmizí 21 milionů tun té nejúrodnější 
vrstvy půdy - ornice� Její obnova přitom 
potrvá stovky let� Zlepšit situaci se snaží 
projekt Živá půda Nadace Partnerství, ten 
pomáhá obcím, církvi, velkým i malým 
vlastníkům půdy� Své pozemky si nechalo 
prověřit město, stejnou možnost má kaž-
dý vlastník�

Město Žďár nad Sázavou vlastní 123 
hektarů zemědělské půdy v pěti katas‑
trálních územích. „Kromě ztráty organické 
hmoty ohrožuje zemědělskou půdu na Vyso-
čině především vodní eroze, při které se ornice 
z  polí doslova odplaví. Škody jsou poměrně 
rozsáhlé a opakované. Problémem na polích 
ohrožených erozí je mimo jiné pěstování širo-
kořádkových plodin. Přesto jsou brambory a 
kukuřice oblíbenou a často využívanou plo-
dinou, někdy dokonce pěstovanou po spád-
nici,“ vysvětluje Zuzana Benešová z Živé 
půdy. 

Živá půda prověřila stav zemědělské 
půdy v majetku města a následně zpracuje 
návrh jak na zejména ohrožených pozem‑
cích udržitelně a šetrně hospodařit, aby 
nedocházelo k jejich poškozování. „Pole 
pronajímáme zemědělcům, ale přesto chce-
me, aby se na nich hospodařilo co nejšetrněji. 
Půda je zásadní a nenahraditelná pro náš ži-
vot, proto jsme se pustili do spolupráce s pro-

jektem Živá půda a tuto možnost chceme na-
bídnout i obcím v našem ORP,“ říká starosta 
Martin Mrkos. 

Poradna pro vlastníky
Možnost zlepšit péči o propachtovanou 

půdu mají i všichni ostatní vlastníci, a to zdar‑
ma. Mohou využít poradnu, ve které odborní‑
ci z Živé půdy poradí se správným nastavením 
pachtovní smlouvy i férového pachtovného, 
jak domluvit se zemědělcem udržitelné hos‑
podaření, pomůžou se zhodnocením pozem‑
ku nebo hledáním nového pachtýře. Stačí zajít 
na web ziva-puda.cz/poradna a vyplnit jedno‑
duchý formulář.

„Naši odborníci pozemek důkladně prověří 

a poté navrhneme optimální způsob hospoda-
ření a péče o půdu. Někde pomůže pěstování 
meziplodin, orání po vrstevnici nebo bezorební 
hospodaření. Jinde doporučujeme rozdělení 
velkých polí travnatými pásy nebo dřevinami. 
Občas naopak zjistíme, že o půdu je pečováno 
správně a šetrně,“ doplňuje Benešová.

Za rok a půl fungování projektu se na po‑
radnu obrátilo přes dva tisíce vlastníků půdy, 
většina smluv ale nechránila půdu, ale ty, kdo 
na ní hospodaří. Proto vznikl v rámci Živé 
půdy i generátor pachtovních smluv, vzor, 
který vlastníkům pomůže nastavit fér pod‑
mínky pro obě strany. 

(red) 

Seriál: Internetových podvodů masově přibývá� Jak nenaletět?
Policie ČR bije na poplach a varuje před 
masovým nárůstem kyberkriminali-
ty neboli česky podvodů páchaných 
prostřednictvím internetu� Naletět je 
snadné, oběti pak přicházejí o tisíce 
korun� Na stránkách zpravodaje vás 
budeme postupně seznamovat s růz-
nými typy těchto podvodů, tentokrát 
to bude o bazarových prodejích�

„Policisté na Žďársku přijali oznámení 
o podvodném jednání přes internet. Dosud 
nezjištěný pachatel reagoval na inzerát na 
internetovém portále, kde dvaačtyřicetile-
tá žena prodávala termotašky v hodnotě 
dvaceti korun. Kupující nabídl zajištění do-
pravy, s čímž prodávající souhlasila. Poté 
obdržela odkaz, který rozklikla a byla pře-
směrovaná na stránky dopravce. Následně 
vyplnila požadované informace - jako jsou 
osobní údaje a údaje o platební kartě, kdy 

tyto potvrdila. Následně zjistila, že z jejího 
účtu došlo k jednorázové platbě ve výši šest-
nácti tisíc korun“, popisuje jeden z případů 
Dana Čírtková, mluvčí Policie ČR pro Kraj 
Vysočina.

Pokud prodáváte své nepotřebné věci 
na různých bazarových portálech jako je 
Vinted, Bazoš atd., buďte ve střehu. Může 
se vám stát, že se ozve zájemce o zboží a 
pošle vám odkaz na platební bránu, kam 
vám údajně složí peníze. Případně nabíd‑
ne, že zajistí přepravu a vám pošle odkaz 
na přepravní společnost. V obou přípa‑
dech je nutné vyplnit přístupy do vašeho 
internetového bankovnictví nebo údaje 
o platební kartě. Pokud to uděláte, prav‑
děpodobně přijdete o peníze ze svého 
účtu. 

„Dosud nezjištěný pachatel projevil zá-
jem o nabízené zboží na inzertním portále a 
následně po komunikaci s prodejcem zaslal 

odkaz na falešné stránky dopravní společ-
nosti. Po otevření odkazu byl prodávající 
vyzván k výběru banky a zadání přihlašova-
cích údajů do internetového bankovnictví, 
kdy tak učinil a pachatel tím získal neopráv-
něný přístup k účtu poškozeného. Z účtu 
bylo ve dvou transakcích odesláno celkem 
padesát tisíc korun,“ komentuje Čírtková 
další případ ze Žďáru.

Tzv. reverzní internetové podvody šetří 
Policie ČR každý den. Prevencí je hlavně 
opatrnost. Nikdy nikomu nesdělujte žád‑
né údaje ke svému bankovnictví, nepo‑
skytujte číslo platební karty ‑ když něco 
prodáváte, kupujícímu stačí, aby znal čís‑
lo vašeho účtu, na který pošle peníze za 
vámi nabízené zboží. Pokud autorizujete 
jakoukoliv platbu, dobře si přečtěte, co 
autorizujete! 

(red)

Ve městě probíhá odstraňování dřevin
V průběhu celého roku probíhá průběž-
ná kontrola dřevin� Na základě toho jsou 
v období vegetace dřeviny ošetřovány� 
Právě probíhající období vegetačního 
klidu od 1� listopadu do 31� března je 
nejvhodnější dobou pro odstraňování 
nemocných nebo nebezpečných dřevin� 
Náhradní zeleň je pak podle možností 
vysázená přímo v místě nebo v jiné lo-
kalitě města�

Pracovníci s příslušnou technikou od‑
straňují podle zadání správce zeleně suché, 
poškozené, napadené nebo jinak provozně 
nebezpečné dřeviny. V plánu je následně 
i  frézování pařezů. Mnohdy je na někte‑
rých místech nutné přebujelou či dožívající 
zeleň ošetřit tak, aby opět sloužila svému 
účelu podle konkrétního místa. 

Stromy a keře v průběhu života musí čelit 
napadení dřevokaznými houbami nebo dře‑
vokazným hmyzem. Dokud je strom mladý 
a vitální, odolává těmto škůdcům relativně 
dobře. S přibývajícím věkem se ale tato odol‑
nost snižuje. Přispívá k tomu také měnící se 
klima, nedostatek vláhy i  stres v  podobě 
okolních vlivů městského prostředí.

Ve městě je provozní bezpečnost dřevin 
důležitým ukazatelem, který správa zeleně 

musí důsledně sledovat. V takovém přípa‑
dě správce vyhodnotí rizika a rozhodne, 
jestli má smysl do konkrétní dřeviny inves‑
tovat v podobě technických nebo jiných 
opatření, nebo zda je efektivnější takovou 
zeleň odstranit. Správce zeleně odstraně‑
ní dřevin navrhuje na základě vlastního 
odborného posouzení. Stejně jako jaký‑
koliv jiný vlastník musí město o povolení 
kácení požádat státní správu zastoupenou 
odborem životního prostředí, který o ká‑
cení rozhoduje a vydává k tomuto kroku 
rozhodnutí V rozumném horizontu, pokud 
to místní podmínky a především  vedení 
inženýrských sítí dovolí, probíhá náhradní 
výsadba.

Bohužel stále mnoho lidí považuje za 
důvody ke kácení dřevin například opad 
listí, jehličí a plodů, stínění, produkci pylu 
a podobné přirozené vlastnosti stromů a 
keřů. Ty ale důvodem ke kácení nejsou. Je 
dobré si uvědomit, že vzrostlé dřeviny jsou 
v městském prostředí více než nutné, a že 
benefity, které nám stromy ve městě při‑
nášejí, daleko převyšují některé zmíněné 
nepříjemnosti.

Za odstraněné dřeviny stanoví státní 
správa  náhradní výsadbu. Ne vždy je ale 
možné ji znovu vysadit na stejném místě. 

Od roku 2018 proběhla už dvě kola revitali‑
zace zeleně ve městě, obnovují se polní ces‑
ty v okrajových částech města, a realizují se 
další drobnější projekty ve městě a místních 
částech, v rámci kterých město v posledních 
letech vysadilo zhruba 1 200 stromů a velké 
množství keřů. Aktuálně Žďár připravuje tře‑
tí kolo revitalizace zeleně.

Jiří Hemza
správa městské zeleně

Pole nám zajišťují obživu, k půdě bychom se proto měli chovat co nejlépe Foto: Pixabay.com

Zápisy do škol a školek se blíží
Termín zápisu dětí k povinné školní do-
cházce pro školní rok 2023/2024 je ve 
žďárských základních školách v pátek 
14� dubna 2023 od 14�00 do 17�00 a v so-
botu 15� dubna 2023 od 9�00 do 11�00� 
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 
bude 2� až 5� května 2023�

Podrobné informace k zápisu budou 
zveřejněny 14. března 2023 na webových 
stránkách jednotlivých škol a v dubnovém 
zpravodaji.

Při Základní škole Žďár nad Sázavou 
Komenského 6 bude fungovat přípravná 
třída, ve které proběhne zápis ve stejném 
termínu jako zápis do prvních tříd. Příprav‑

ná třída je určena pro děti v posledním roce 
před zahájením povinné školní docházky, 
u kterých je předpoklad, že zařazení do pří‑
pravné třídy vyrovná jejich vývoj. Škola při‑
jme přednostně děti, kterým byl povolen 
odklad povinné školní docházky. 

Ilona Machová , odbor školství

 Foto: Město Žďár n. S.
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Anketa pro zastupitele města
V březnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme zastupitelům položili anketní otázku:
Více než polovina české půdy je ohrožena vodní erozí a často je na vině intenzivní zemědělství� Jak se stavíte k péči o zemědělský půdní fond? 
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.

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM 

Už dnes najdeme v krajině obrovské lány 
chemizované mrtvé půdy zasažené erozí. 
Půdu bez života neschopnou zadržet vodu. 
Řešení v ochraně půdy musí přijít od státu. 
Jsme však město, které klade velký důraz na 
dobré životní prostředí, a proto se snažíme 
přispět i my svým dílem. Vlastníme asi 100 
ha polí, které pronajímáme. Není to moc, ale 
i tak se snažíme mluvit se zemědělci o způ‑

sobu hospodaření. Obnovou původních 
polních cest bráníme půdu před erozí a sna‑
žíme se zadržet vodu v krajině. Účastí města 
v projektu Živá půda zlepšíme kvalitu půdy 
na našich polích. Mámě také zásady pro tzv. 
regenerativní zemědělství, které má za cíl 
vrátit půdě přirozenou funkčnost. Bude‑li 
totiž „drancování“ půdy probíhat dále, dle 
OSN máme před sebou už jen 60 sklizní.

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
SOS Žďár ‑ ČSSD 
A NEZÁVISLÍ

To, že půda v ČR strádá, asi víme všich‑
ni. Eroze, sucho, pesticidy, monokultury a 
mnoho dalších problémů trápí půdu v naší 
zemi. Město musí hospodařit s vodou, dbát 
na protierozní opatření, spolupracovat se ze‑
mědělci při přípravě pachtovních smluv. Péče 
o půdu a krajinu by měla být samozřejmou 
součástí všech těchto dohod. Zábor země‑
dělské půdy by měl být pouze v nezbytných 

případech a součástí každého rozvoje města 
musí být kontrola užívání půdy a hospodaře‑
ní s vodou. Na druhou stranu není jednodu‑
ché všechny tyto požadavky skloubit. Město 
se chce rozvíjet, zemědělci hospodařit na 
půdě a my všichni odpočívat v krásné příro‑
dě. Chce to opravdu trochu selského rozumu.
Protože všichni chceme přírodu chránit, uží‑
vat si hezké krajiny, ale také jíst.

Jan 
Mokříš

zastupitel 
Společně             
ODS a TOP09 

Péče a ochrana zemědělského půdního 
fondu je dána zákonem č. 334/1992 Sb. V jeho 
záhlaví se uvádí: Zemědělský  půdní fond  je 
základním přírodním bohatstvím naší země, 
nenahraditelným výrobním prostředkem 
umožňujícím zemědělskou výrobu a je jed‑
nou z hlavních složek životního prostředí. Jeho 
ochrana, zvelebování a racionální využívání 
jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochra‑

na a zlepšování životního prostředí. Je třeba se 
tímto zákon řídit a dodržovat jej. Jsme rádi, že 
město jde příkladem tam, kde samo může. 
Podporujeme znovuobnovování polních cest, 
mezí, remízků a alejí stromů v katastru města. 
Neméně důležitá jsou správná řešení zadržo‑
vání vody v krajině. Preference pronájmu měst‑
ských zemědělských pozemků šetrně hospo‑
dařícím subjektům je také správnou cestou.  

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018 

Péče a udržitelné využívání půdního 
fondu stejně jako jiného majetku je primár‑
ně na jejich vlastníkovi. Kdo jiný než vlast‑
ník by měl mít zájem na rozumném využí‑
vání a zachování svého majetku. To platilo 
a platí pro soukromé, kolektivní vlastníky 
ale i obce. Mimochodem, jak jste spokojeni 
se správou a využíváním městských lesů a 

rybníků? Byli jste se v poslední době po‑
dívat ve Vetli? Udělejte si čas a zajděte se 
tam podívat a pak si můžeme třeba psát a 
bavit o tom, jak se město, resp. SATT stará 
o náš společný majetek. Nebudeme teore‑
tizovat a pranýřovat jiné, ale půjdeme jim 
příkladem.

David 
Partl

zastupitel 
ANO 2011 
A NEZÁVISLÍ

K ochraně zemědělského půdního fondu 
je využíváno nástrojů dle zákona. Zemědělský 
půdní fond je nenahraditelnou součástí na‑
šich životů, o kterou je třeba náležitě pečovat,  
mnohdy ve větším rozsahu, než nám zákon 
ukládá. Je třeba nacházet řešení a kompromi‑
sy mezi potřebami zemědělství a ochranou 
půdy. Toto řešení by mělo být šetrné, nemě‑
lo by však zabraňovat potřebám zeměděl‑

ců. I my, hasiči města Žďáru nad Sázavou, se 
s tímto problémem leckdy setkáme. Našemu 
městu se to před pár lety také nevyhnulo, a to 
po přívalových deštích, které sebraly ornici a 
zabahnily veškeré komunikace kolem zámku. 
Tenkrát bylo řešení jednoduché a dalším ško‑
dám se lehce předešlo. Ne vždy se řešení najde 
tak rychle a je schůdné pro všechny tak, jako 
tomu  bylo v tomto případě.

Romana 
Bělohlávková

zastupitelka 
KDU‑ČSL

Ochrana půdy spojená s pokračující erozí 
se stala tématem od roku 2009. Letecké sním‑
ky naší krajiny nemilosrdně hovoří o tom, že 
se týká také České republiky. Erozí je ohrože‑
na až 1/3 zemědělské půdy a výjimkou není 
ani oblast Vysočiny. Věděli jste, že ve „zdravé“ 
půdě žije až 540 druhů půdních roztočů, kteří 
se podílejí na tvorbě humusu? Nebo to, že tzv. 
zelená revoluce z  poloviny minulého století 

dávno skončila a napravovat její dopady bude 
trvat dle odborníků až 70 let? Jsem velmi ráda, 
že i naše město si je tohoto vědomo a snaží se 
jít příkladem na pozemcích, kde hospodaří, ale 
i na těch, které propachtovává. Nejde pouze 
o vysoké výnosy, ale právě o obnovu zdravé 
krajiny. Příkladem z praxe je regenerativní pas‑
tevectví, např. ovečky na Zelené hoře.

Složenky už nepřijdou� Zaplatit poplatky lze 
několika způsoby
Poplatek za odpad je letos nutné uhra-
dit do 30� dubna a  poplatek za psa do 
31�  března� Letos už nepřijdou poštou 
papírové složenky, město tak ušetří 
zhruba 13 kilogramů papíru na jedno 
použití a víc než 100 tisíc korun�

Místní poplatek za komunální odpad 
Za odpad letos Žďáráci zaplatí více než 

loni. Roční poplatek je nově 696 korun. Pro 
bližší informace kontaktujte odbor komunál‑
ních služeb na tel. 566 688 396/187 nebo na 
e‑mailu poplatekodpad@zdarns.cz.

Poplatník je:
• osoba s trvalým pobytem v obci
• vlastník (fyzická i právnická osoba) nemo‑

vitých věcí (byt, rodinný dům, stavba pro 
rodinnou rekreaci ‑ Grejdy, Strž), kde není 
přihlášená žádná fyzická osoba.

Osvobozeny od poplatku jsou:
• děti do 1 roku věku
• osoby, které odboru komunálních služeb 

doloží, že déle než 300 dnů v kalendářním 
roce pobývají v zahraničí

Místní poplatek ze psů
Držitelé psů mají povinnost uhradit po‑

platek do 31. března 2023. Úhradu může‑
te provést bankovním převodem na účet 
města 19‑328751/0100 pod přiděleným 
variabilním symbolem, nebo hotově (kar‑
tou) na pokladně městského úřadu. 

Sazby poplatku se liší. Bližší informace 
poskytne Miroslava Zachová, tel. 566 688 
147, e‑mail miroslava.zachova@zdarns.cz.

Poplatek za pronájem pozemků
Už jen do 31. března mají nájemníci na úhra‑

du nájemného za rok 2023 za pronájem po‑
zemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
pod řadovými Prefa garážemi a za zahrádky 
u bytových domů. Platby je možné posílat na 
účet města číslo 19‑328751/0100 s uvedením 
variabilního symbolu, jména a bydliště nájem‑
ce. Úhradu je možno zaplatit také na pokladně 
MěÚ v hotovosti nebo kartou. Případné dotazy 
zodpoví Marie Dvořáková, tel. 566 688 171.

Níže přinášíme přehled možností platby 
odpadů. Děkujeme!

 (red)

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, 
že na ztráty a nálezy byly v období od 16. ledna 
do 10.  února předány následující nálezy, 
u kterých není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno
Nálezy z r� 2022
Svazek klíčů na Klafaru ul. Libická
Sluchátka  
 na Libušíně u domu s pečovatelskou službou
Batoh + oblečení u Jehly
Jízdní kolo u Conventu
Svazek klíčů na náměstí Republiky
Kartičky zdravotního pojištění a sportovního 
klubu u Enpeky
Mobilní telefon na cyklostezce u Penny
Dioptrické brýle u domu Libušínská 14
Řetízek + přívěsek na náměstí Republiky
Přístroj Datacard na ul. Horní
Handsfree v KD Vysočany
Čepice zapomenuta na chodbě 2. patro MěÚ
Šála zapomenuta na chodbě 1. patro MěÚ
Jízdní kolo na náměstí Republiky u ČSOB
Dámská čepice  na náměstí Republiky u KB
Klíč od auta v prodejně Enpeka
Mobilní telefon u Activ svč

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 
17.  února 2023 celkem 19 954 občanů ČR 
přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: leden  2023 ‑ 19 962, prosinec 
2022 ‑ 19 997, 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

Děti narozené v prosinci 2022
Nathaniel Kavka 02. 12.  ZR 1

Nella Dvořáková   05. 12.  Veselíčko
Timotej Řádek  07. 12. ZR 8
Ema Jáchymová  14. 12. ZR 8
Igor Schmidt  15. 12.  ZR 1
Daniel Kamarád 16. 12.  ZR 3
Anna Marie Budišová  26. 12. ZR 4

Životní jubilea v březnu 2023
+ 1x dodatečně v únoru
Věra Getová   26. 02. 93 let  ZR 1

Josef Zaťko   01. 03. 92 let ZR 7
Marie Ficencová  02. 03. 85 let ZR 4
Jan Sáblík  02. 03. 90 let ZR 4
Jan Hrdina  11. 03. 80 let ZR 1

Zdeňka Pavlišová   07. 03. 92 let ZR 3
Anna Zichová  07. 03. 92 let ZR 4
Jaroslav Sobotka 08. 03. 85 let  ZR 7
Josef Ambrož  13. 03. 90 let ZR 1
Marie Mičková  15. 03. 85 let ZR 3
Zdeněk Chalupa  15. 03. 90 let ZR 2
Josef Čejka   16. 03. 91 let ZR 4
Jindřiška Kopecká   17. 03. 85 let ZR 4
Jaroslav Křivský  21. 03. 80 let ZR 6
František Starý  21. 03. 85 let ZR 4
Jiří Měsíček 23. 03. 91 let ZR 4
Vojtěch Šohaj   29. 03. 92 let ZR 3
Bohumila Fialová  30. 03. 80 let ZR 1

 Gratulujeme!

Dům k pronájmu
Město Žďár nabízí k pronájmu rodinný 
domek v ulici Smíchov 451/8� Zájemci se 
mohou hlásit do 16� března, dům včetně 
zahrady je k pronájmu od května� 

Dům je dispozičně 3 + kk, součástí 
je předzahrádka a zahrada. Nájemné je 
7 648,30 Kč/měsíc + zálohy na služby. Více 
informací najdete na úřední desce. 

Město nabízí i další prostory k bydlení 
i podnikání, viz úřední deska.

(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 březnového čísla nám přišly následující příspěvky�

Jaké vedení, takové výsledky
Zastupitelstvu města byl radou města po 

3 měsících příprav předložen a doporučen ke 
schválení novelizovaný jednací řád zpracovaný 

tajemnicí MěÚ JUDr. Hostomskou. Původně 
7 stránkový dokument byl rozšířen o ustanove‑
ní jinak plynoucí ze zákona o obcích na celkem 
15 stran textu. Bohužel s chybami a nedostatky. 
Po prvním dotazu na rozpory ve lhůtách pro 
odeslání podkladových materiálů zastupite‑
lům pan starosta neschopný je vysvětlit raději 
bod Jednací řád ZM stáhl z probíhajícího jed‑
nání zastupitelstva. Pokud jsme dosud měli 
pochybnost, zda radou doporučované mate‑
riály někdo z 9 radních přečte, tak dnes máme 
jistotu, že nikoliv. Zjevně se spoléhají na to, že 
tajemnice se nemůže mýlit nebo udělat chybu, 
a ona s  nikým nespolupracuje a předkládané 

materiály s nikým nekonzultuje. S jistotou se 
ale shodnou na tom, že neuvolněný radní si 
zaslouží odměnu 11 300 Kč měsíčně, starosta 
94 000 Kč a místostarostové 83 000 Kč. Nepa‑
matujeme, že by kdy v minulosti bylo opravo‑
váno, doplňováno nebo z jednání stahováno 
tolik předkládaných materiálů jako nyní. Navíc 
s rostoucím počtem chyb i tempem. Chtělo by 
se parafrázovat klasika, že je asi něco prohnilé‑
ho ve „státě žďárském“, ale to bychom křivdili 
zaměstnancům MěÚ, jejichž materiály jsou 
prakticky bez chyb. Proto jak se říká, ryba smrdí 
od hlavy a jaké je vedení, takové má výsledky. 
Bohužel.

Jan 
Havlík

zastupitel 
Změna 2018

Kozel se stal zahradníkem
Bohužel ani na čtvrtém zastupitelstvu 

se nám nepodařilo prosadit do funkce 

předsedy finančního výboru našeho zá‑
stupce s finanční praxí a zkušenostmi. 
I  přes veškerou „snahu“ koalice porušila 
nepsané dohody a principy, že předsedu 
finančního výboru obsazuje opozice, aby 
mohla existovat alespoň minimální kont‑
rola nad finančními toky města. K mému 
překvapení navrhl pan senátor Klement 
(KDU‑ČSL) do funkce předsedy finančního 
výboru koaličního zastupitele Petra (ŽŽM), 
který byl následně koalicí odhlasován. Tak‑
že koalice odmítla našeho zástupce, od‑
borníka na finance pana Havlíka, ale zvolila 

svého člověka, který je dle referencí dob‑
rým projektantem, ale financím rozumí 
jako koza petrželi. Překvapilo mě, že tuto 
funkci přijal. Tímto koalice nejen porušila 
nepsané letité zvyky a dohody, ale připra‑
vila opozici a následně veřejnost o kontro‑
lu plnění rozpočtu a finančních toků měs‑
ta. Bez kontroly jde přece všechno snáze a 
lépe. Nenávist a osobní uraženost zvítězily 
nad zkušeností, praxí a zdravým rozumem. 
Další věc, kterou jsem z byznysu neznal, 
protože se hledala nejlepší řešení ve pro‑
spěch firmy.

Miroslav 
Šabart

zastupitel 
Změna 2018

Konec energetického poradentství?
Městské energetické poradenské stře‑

disko (MEPS) ve městě po 30 letech skon‑

čilo a lidé tedy nemají jednak nezávislé 
poradenské středisko, ale hlavně nemají 
kde požádat o dotaci z programu Nová Ze‑
lená Úsporám light. Po rozhovoru s kon‑
zultantkou paní Ing. Martinou Kuchařovou 
jsem na 3. zasedání zastupitelstva města 
dne 15. 12. 2022 v bodě 32 Různé zeptal: 
Proč město nepožádalo o dotaci na provoz 
MEPS? Reagoval a odpověděl pan starosta 
Mrkos slovy, že paní Kuchařová jako možný 
a způsobilý poradce MEPS řekla, že nemá 
o práci v MEPS zájem, a město nemá po‑
třebné poradce. Nicméně paní Kuchařová 

potvrdila, že nikdy o poradenství s panem 
starostou nehovořila, pouze se zúčastnila 
schůzky, kterou vyvolal pan Jaroslav Miklík 
st., kde se téma MEPS řešilo, a tam potvrdi‑
la, že poradenství vykonávat může a bude. 
Schůzku vedl zaměstnanec MěÚ Ing. Mi‑
chal Bačovský – energetik města, který žá‑
dost o dotaci nenapsal ani nepodal, a tak 
bohužel MEPS ve Žďáře nad Sázavou skon‑
čilo. Škoda, že v době, kdy občané města 
mohou získat zajímavé dotace na zatep‑
lení nebo vytápění, tak je nemohou nikde 
zkonzultovat nebo potvrdit.

Jaromír 
Brychta

zastupitel 
Změna 2018 

S prací ředitele knihovny byli nespokojeni
V posledním Žďárském zpravodaji děkoval 

starosta Mrkos (ŽŽM) řediteli knihovny Kra‑
tochvílovi za 6 let práce pro město, ani slovem 
nezmínil to, co uvedl na jednání zastupitelstva 

9. 2. 2023, že rada města byla s jeho prací ne‑
spokojena. Bylo to překvapivé, protože o ne‑
spokojenosti s prací ředitele Kratochvíla nic 
neví on ani zastupitelé. Nic o nespokojenosti 
se nedočtete ani v inzerátu, kterým oznámili 
výběrové řízení, kde knihovnu inzerují jako 
skvělou a dobře fungující organizaci. Na můj 
dotaz, proč bylo zrušeno první výběrové říze‑
ní, starosta odpověděl, že se přihlásil pouze 
jeden uchazeč. Na další dotaz, proč to vadilo u 
ředitele knihovny a ne u výběru ředitele Ptáčka 
(ODS) na 4. ZŠ nebo ředitelky mateřských škol, 
odpověděl právě nespokojeností rady s prací 
ředitele Kratochvíla. Nezbývá než dovodit, že 
s více než 4 mil. Kč škodou ředitele 4. ZŠ Ptáčka 

je rada města spokojena a s ředitelem knihov‑
ny, kterému nikdy nic nevytkli a vypláceli kaž‑
doroční odměny za mimořádné výkony a práci, 
byli nespokojeni. Shodou okolností byla pak 
v dalším výběrovém řízení vybrána manželka 
vedoucího odboru školství MěÚ Sedláka. Po‑
souzení, jak důvěryhodné a transparentní je 
jednání rady, nechám na vás, já z toho mám 
divný pocit, který poškozuje město, knihovnu a 
podivná „pachuť“ bude provázet novou ředitel‑
ku Knihovny i vedoucího odboru školství MěÚ. 
Mám pocit, že se na MěÚ zaváději divné prak‑
tiky. Nejen v tomto případě sleduji, že na ZM 
přehnaná suverenita mladé generaci opravdu 
nechybí.

Miloslava 
Brychtová

zastupitelka 
Změna 2018 

Parkování hlavně pro Žďáráky
Znáte to. Už měsíc koukáte, jak někdo před 

vaším domem „odložil“ starou fabii. Soused má 
dvě auta a dospívajícího syna. Tak už mají před 
domem auta tři. Zedník odvedle parkuje dodáv‑
ku, té jedno místo nestačí. A kam se máte vejít 

vy? Nejste líný pitomec, co parkuje na chodníku 
či na trávě? Pak nezbyde než „bloudit“ po okolí. 
Dnes to dobře dopadlo. Místo je hned u zapar‑
kované „reklamy“ na výkup vraků.

Možná trochu přeháním, ale podobný ob‑
rázek vidíme v řadě žďárských ulic. Aut přibývá. 
Postavíte nové parkoviště, hned je plné. Auta 
jsou jak voda. Uděláte jim prostor, ona ho hned 
zaplaví. Nastal tedy čas s tím něco udělat. Ale jak 
na to?

Inspirace tu je. V řadě českých měst vznikají 
tzv. modré zóny. První takový návrh pro Žďár 
obsahuje nedávno dokončený Generel dopra‑
vy. Navrhuje začít postupně od širšího centra 
a získat parkování opět pod kontrolu. Hlavním 

principem je přitom vrátit parkování Žďárákům. 
Kdo bydlí trvale, zaplatí symbolický roční popla‑
tek za první auto. Kdo nebydlí, nebo chce par‑
kovat i druhé auto, zaplatí násobně více. Některé 
to donutí se přihlásit k trvalému pobytu. Někteří 
si nechají jen jedno auto. Nikomu nelze garan‑
tovat parkovací místo, ale chceme je využívat 
efektivně. Naším cílem musí být bonus pro míst‑
ní. Naší snahou pak omezit počet aut, co každý 
den přijedou z okolních obcí a obsadí centrum. 
Jezdit tam, kam mohu pěšky nebo autobusem, 
musí být zkrátka nevýhodné. 

A co s penězi vybranými z parkovného? Lepší 
chodníky, silnice, nová parkoviště či cyklostezky.

Zdeněk 
Navrátil

zastupitel 
ŽŽM

Není odměna jako odměna
Proběhlo setkání zástupců žďárských 

sportů s vedením města a se členy spor‑
tovní komise. V řadě příspěvků jeden do‑
minoval. Jak a z čeho zaplatit kvalitního 
trenéra profesionála. Otázka, která tu byla 

vždy a vždy bude. Město oddílům a orga‑
nizátorům sportovních klání, kteří žádají 
o dotaci, přispěje na dopravu, ubytování, 
na licence trenérů, na pronájmy sporto‑
višť, materiál i na rozhodčí, a pokusí se tak 
alespoň částečně kompenzovat rostoucí 
ceny služeb, energií. Pomůže s podmín‑
kami. Rozpočet má ale svůj strop. Každý, 
kdo někdy pracoval s dětmi a mládeží, ať 
je to učitel nebo trenér, ví, že jeho zkuše‑
nost, um, nadání a zapálenost věnovat se 
této řeholi se zaplatit nedají. To, že s dětmi 
tráví každý den, mnohdy již i od rána před 
prací a pak i celé víkendy, nikdo nezapla‑
tí. Rodiče nám svěřují své děti, abychom 
je něco naučili, abychom v nich probudili, 

upevnili lásku k pohybu, abychom je ved‑
li k tomu, že chtějí být lepší a že chtějí na 
sobě pracovat a aby vlastnosti, které získají 
při sportování, uměly uplatnit i v životě. 
To, že se nám to jako trenérům povede, je 
obrovská satisfakce, a to i když už je náš 
svěřenec v době svých největších úspěchů 
v  rukách specializovaných trenérů v klu‑
bech větších měst. My jsme ale dokázali 
dát ten důležitý základ, nám se podařilo 
mladého sportovce v životě někam dobře 
nasměrovat. Můžeme znovu otevřít otázku 
grantů pro trenéry, podívat se, jak fungují 
jinde, zda pomáhají k lepším výkonům na‑
šich svěřenců. Talent být trenérem žádný 
grant nezaplatí.

Lenka 
Formanová

zastupitelka 
Společně           
ODS, TOP 09 

Kterak jsme si koupili k Vánocům Batyskaf
Na konci roku 2022 rada a následně zastu‑

pitelstvo podpořily nákup výměničky, budo‑

vy, kde byl dříve „Batyskaf”. Tento nákup ale 
nebyl z rozmaru nebo nostalgie, jak předestí‑
rá jeden z opozičních zastupitelů. Měl několik 
jasně daných důvodů. Hlavní motivací pro 
získání budovy z majetku SATTu byla pláno‑
vaná družstevní výstavba bytů. Touhle myš‑
lenkou už se město zabývá delší dobu a stále 
hledá budovy, které by se daly na družstevní 
bydlení přestavět. Držíme totiž myšlenku, že 
je lepší (a levnější!) využít budovy již posta‑
vené, které mají sítě a dopravní dostupnost 
než rozšiřovat město do šířky. To je nejdražší 
možná varianta. Místo Batyskafu by tak mohl 

stát bytový dům. Máme myšlenku, máme 
projekt, řešíme další okolnosti. Druhou moti‑
vací bylo tzv. sjednocení budov s pozemkem. 
Výměničky SATTu (a že jich je!) totiž všechny 
stály na pozemcích města. Výměnou za „Ba‑
tyskaf” tak SATT získal pozemky pod svými 
budovami. Je to logický krok, který SATTu 
výrazně zjednoduší nakládaní s těmito budo‑
vami. A jako malý bonus dodám ‑ již se měs‑
tu hlásí zájemci, kteří by o pronájem prostor 
Batyskafu měli zájem i na velmi dočasnou 
dobu. Touto výměnou tedy netratí ani město, 
ani SATT. 

Karolína 
Kostečková

zastupitelka 
ŽŽM 

Aniž bychom si to uvědomovali, zvykli 
jsme si na komfort, který není zcela běžný 
pro nemalé množství obyvatel naší plane‑
ty. Hladem trpí okolo 700 milionů obyvatel, 
přístup k elektrické energii nemá 1,4 miliar‑
dy lidí. My však považujeme za každodenní 

samozřejmost vybavení našich domácností 
lednicí, televizorem, pračkou, svítíme, to‑
píme, využíváme energie v dopravě, v prů‑
myslu, v zemědělství i v jiných odvětvích. 
Nakupujeme potraviny, mouku, cukr, bram‑
bory, olej a další ingredience skladujeme ve 
spíži běžně. A ruku na srdce, často zbytečně 
plýtváme.

Z darů Země si bereme až příliš mnoho. 
Následky neekologického chování se pak 
projevují v podobě klimatických změn. Naše 
neochota vnímat přírodu se nám vrací ve 
formě oteplovaní, nedostatku vláhy, nebo 
naopak v lokálních záplavách, povodních, 
znečištěného vzduchu, a roztáčí se spirála 
zdražování potravin, energií i lidské práce. 

Sečteno, podtrženo, za náš životní nadstan‑
dard platíme víc, než bychom si přáli.

Zemědělská půda je však ohrožena i jiný‑
mi vlivy. Za nepřípustné považuji například 
stavby jako větrné elektrárny a solární pa‑
nely, které jsou sice budoucností pro rozvoj 
takzvaných obnovitelných zdrojů energie, 
ale tyto fotovoltaické lány nesmí vznikat na 
místech kvalitní a úrodné zemědělské půdy. 
Senát se tímto, v rámci energetického záko‑
na, nedávno zabýval.

Doprovodné usnesení k zákonu, které se 
týkalo právě ochrany kvalitní zemědělské 
půdy, jsem v Senátu navrhl. Usnesení bylo 
schváleno. Je to další malý krůček k ochraně 
tak vzácné komodity. 

Josef 
Klement

zastupitel 
KDU‑ČSL
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Městská policie
Na služebnu MP jsme přijali oznáme‑

ní od občana, že ve Žďáře 3 naproti ulici 
U Křížku vedle úvozu u dvojité lípy jsou 
poškozena památná boží muka. Na místě 
je pouze sloup, na kterém chybí hlavice a 
kříž. Na místo se dostavila hlídka městské 
policie. Vzhledem ke zjištění a podezření 
na spáchání trestného činu poškození cizí 
věci jsme na místo přivolali i Policii ČR, 
která si událost převzala k dalšímu šetření. 
Odhad škody je asi 20 tisíc korun. V  dal‑
ších dnech našli pracovníci SATTu pomocí 
detektoru kovů ve sněhu zbylou větší část 
kříže.

Ve večerních hodinách přijala tísňová 
linka oznámení, že u zastávky MHD na uli‑
ci Neumannova se má  v komunikaci „po‑
valovat“ muž a hrozí, že ho přejede auto. 
Na místo vyjela okamžitě hlídka. Muže 
našli, bohužel ale pod vlivem alkoholu 
nebyl schopen chůze a neměl nikoho, 
kdo by se o něj postaral. Dechová zkouška 
prokázala hodnotu 2,57 promile alkoholu 
v  dechu. Po nezbytné lékařské prohlídce 
ho hlídka převezla do protialkoholní zá‑
chytné stanice v Jihlavě. 

Na služebnu městské policie se dosta‑
vila paní se psem, kterého s  manželem 
našli u Pilské nádrže. Vzhledem k tomu, že 
nebylo možno hned zjistit majitele, čekal 
ho převoz do útulku. Informaci o nálezu 
psa strážníci zároveň zveřejnili na face‑
booku městské policie. Asi za hodinu se 
ozval muž z obce Škrdlovice, že hledá své‑
ho psa, který se mu měl zaběhnout. Zvíře 
tedy čekala místo útulku cesta domů a 
událost vyřešili strážníci v souladu se zá‑
konem.

V  nočních hodinách oznámil řidič ka‑
mionu na služebnu městské policie, že 
kvůli ledovce a nepříznivým sněhovým 
podmínkám nemůže vyjet kopec na ná‑
městí Republiky. Strážníci kontaktovali 
dispečera Správy a údržby silnic ke zjed‑
nání nápravy. Po dobu problémů s jízdou 
kamionu byl hlídkou MP usměrňován sil‑
niční provoz.  

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár n. S.

Sledujte nás na fb: mpzdarns

Fotbalisté nadělovali dětem
31� ledna vyrazili zástupci fotbalového 
klubu Žďas Žďár nad Sázavou Radim 
Chmelíček, Lenka Čechová a dva mladí 
hráči Adam Staněk a Jan Irovský do Ma-
sarykova onkologického ústavu (MOÚ) 
v Brně předat dárky, které před Vánoci 
ve vyhlášené sbírce vybrali�

Představitelé klubu před Vánoci oslovili 
Nadaci BJP Foundation, že by se rádi zapojili 
do aktivit nadace, a navrhli, že by uspořádali 
materiální sbírku. Po konzultaci s personálem 
MOÚ jsme se rozhodli pro uspořádání sbírky 
deskových her pro dětské onkologické paci‑
enty, kteří na Klinice radiační onkologie pod‑
stupují ozařování. Žďárští fotbalisté však des‑
kové hry z dodaného seznamu vybrali mezi 

sebou mrknutím oka a pustili se i do sbírky 
dek, které při samotném ozařování děti mo‑
hou využít. 

Nadace BJP Foundation MMA zápasníka 
Jiřího BJP Procházky byla velice poctěna, že 
mohla propojit dárce z FC Žďas a nemocné 
děti z Masarykova onkologického ústavu. 

Aleš Chmelíček
FC Žďas Žďár n. S.

Rok života s válkou
Ano – je to téměř neuvěřitelné, ale 

24. února uplynul už rok od začátku agresivní 
války Ruska proti Ukrajině. Skutečnost, která 
nás všechny zaskočila a kterou jsme si nikdo 

neuměli představit, se stala součástí našich 
životů. Bohužel, i na špatné zprávy si lidé 
zvyknou. Každý den umírají stovky vojáků 
na obou stranách konfliktu. Ovšem nejenom 
vojáků. Je mi nesmírně líto všech zmařených 
lidských životů! Jsem velmi ráda a děkuji vám 
všem, kteří jste se zapojili do pomoci uprch‑
líkům – nabídli ubytování, finanční podporu 
či dobrovolnickou práci. Jsem pyšná na naše 
město, které dokázalo opakovaně a cíleně 
obstarat pomoc pro naše spřátelené měs‑
to v Zakarpatí Chust. Zde je jeden skutečný 
příběh maminky a jejího postiženého dítěte, 
kteří našli nový domov právě v našem městě. 
Tato maminka původně nechtěla odcházet 

z  Ukrajiny, kde je doma a kde cítila podpo‑
ru široké rodiny v péči o svého postiženého 
malého synka. Jenomže jednoho rána stála 
u okna a s  obavami sledovala dění venku. 
A vtom se to stalo. Po ulici spěchala jiná ma‑
minka s  kočárkem, když z  boční ulice vyjel 
ruský tank. Nečekaně nabral rychlost a ne‑
bohá žena jen tak tak stačila uskočit stranou. 
Kočárek s  děťátkem však tank přejel. Proč? 
Ta hrůza, to zoufalství! V tom okamžiku bylo 
rozhodnuto a ještě toho dne se žena s chla‑
pečkem vydala na strastiplnou cestu. Pryč 
z Ukrajiny, pryč od míst, kde tanky zabíjí ma‑
ličké děti. A náš Žďár se stal jejich novým a 
milým domovem... 

Romana 
Bělohlávková

zastupitelka 
KDU‑ČSL

Cena města Žďáru nad Sázavou
Výbor pro udělování ocenění navrhl na 

udělení Ceny města Žďáru nad Sázavou 

v roce 2023 panu Františku Mokrému za 
zásluhy v oblasti kultury in memoriam. 
Pan Mokrý jako žďárský rodák a odborný 
učitel ovlivnil několik generací místních 
obyvatel. Zájemce o historii a dění ve 
Žďáře může čerpat z mnoha dosud do‑
stupných knih této vpravdě renesanční 
osobnosti.

Knihovna Matěje Josefa Sychry vydala 
například jeho vzpomínky na osobnosti 
města. Kniha s názvem Osobnosti vyšla 
v roce 2006. V roce 2012 vyšla kniha Fran‑
tiška Mokrého Ševci a boty ve Žďáře.

V  roce 2015 uspořádali pánové Zde‑
něk Vašíček a Vladimír Trojánek knihu 
František Mokrý, Učitel, kronikář, sběratel, 
bojovník. To je jen zlomek literární činnos‑
ti tohoto zachránce historických památek, 
zakladatele Selské jízdy, kronikáře, ale též 
zakladatele Kulturního zpravodaje města. 
Ocenění, na něž je nyní navrhován, mu jis‑
tě plným právem náleží.

Vít 
Bohumil 
Homolka

zastupitel 
Společně            
ODS, TOP 09

Milovníci knih slaví Březen – měsíc čtenářů

Posílení prestiže četby, modernizace 
služeb knihoven, nabídnutí kontak-
tu čtenářů s  autory knih nebo oceně-
ní nejlepších čtenářů� To je několik 
z  mnoha cílů celostátní akce Svazu 
knihovníků a informačních pracovní-
ků ČR, do které se tradičně zapojuje 
i Knihovna Matěje Josefa Sychry� Před-
stavujeme vám výběr z programu, kte-
rý knihovna pro tento měsíc připravila�

S knížkou do života
Projekt Bookstart neboli S knížkou do 

života je mezinárodní iniciativa, do níž se 
zapojují knihovny, které chtějí přesvědčit 
rodiče, že pro rozvoj dětí je velmi důležité 
trávit společný čas nad knihou. Od března 
se k projektu hrdě hlásí také Knihovna Ma‑
těje Josefa Sychry. Rodiče těch nejmenších 
dětí se při příležitosti vítání občánků mo‑
hou těšit na motivační balíček s  knížkou. 
Od dubna pak budou mít rodiče možnost 
každý měsíc navštěvovat připravovaná do‑
polední setkání v dětském oddělení. Děti 
se tak již v nejútlejším věku seznámí s pro‑
středím knihovny a kniha se stane nedílnou 
součástí jejich života. 

Přepište dějiny
Oblíbený podcast Přepište dějiny na 

téma dějin ve veřejném prostoru, politiky 
nebo médií míří do žďárské knihovny. Ve 
čtvrtek 23. března v 17.00 se sejdeme s Mi‑
chalem Stehlíkem a Martinem Gromanem 
při diskusi věnované dějinám 20. století 

s regionální tematikou. Setkání bude záro‑
veň nahráváno a posléze publikováno na 
podcastových platformách. 

Josefská noc
17. března v 17.00 se v knihovně potká‑

me u tradiční společenské akce. Letošní 
Josefskou noc zahájíme besedou se spiso‑
vatelkou Alicí Horáčkovou, autorkou knih 
Neotevřené dopisy nebo Rozpůlený dům. 
Navštíví nás také paní Daniela Jiroušková, 
která nám odhalí zajímavé houby Žďár‑
ských vrchů a blízkého okolí. Závěr večera 
bude patřit koncertu skupiny Pod Peperek 
band. Vstup na Josefskou noc je zdarma.

Čtenářská amnestie
Při příležitosti Března – měsíce čtenářů 

vyhlašuje knihovna amnestii pro zapo‑
mnětlivé. V  tomto měsíci můžete vrátit 
vypůjčené knihy bez sankcí. Podmínkou 
odpuštění dluhu je vrácení všech vypůjče‑
ných titulů. K tomuto účelu je vám k dispo‑
zici také bibliobox umístěný před hlavním 
vchodem do knihovny. Upozorňujeme, že 
v  dubnu začne platit nový knihovní řád 
s vyššími sankcemi pro pozdní vracení knih. 
Na brzké shledání s  knihami se těší vaše 
knihovnice i zodpovědní čtenáři!

Další informace o akcích a projektech 
knihovny najdete na webu www.knihzdar.
cz a na facebooku knihovny.

Martina Sedláková
Knihovna Matěje Josefa Sychry

Autoři podcastu Přepište dějiny Michal Stehlík a Martin Groman Foto: archiv podcastu

První žďárská šifrovačka Pod kotlem je tady!
Na konci března se bude pro všechny příz-
nivce šifer, luštěnek, rébusů a křížovek konat 
premiérový ročník šifrovací hry Pod kotlem� 
A co že se to pod naším kotlem pro účastní-
ky vaří? Spousta grafických šifer, zapeklitých 
hádanek a zábavných rébusů, u kterých si 
procvičíte svoji mysl� První ochutnávku na-
šich šifer máte přímo před sebou! Troufnete 
si a přijdete?

Pod kotlem v sobotu 25. března provede 
až pětičlenné týmy napříč známými i ne‑
známými zákoutími Žďáru a jeho okolí. Sa‑
motnou šifrovačku si tak můžete představit 
jako závod, ve kterém se týmy snaží co nej‑
rychleji projít předem neznámou trasu. Na 
ní se vyskytují různé šifry, logické hádanky 
a rébusy, jejichž tajenka vám vždy odkryje 
nebo napoví kam jít dál. 

Nejde tedy ani tolik o fyzickou zdatnost, 
i když se během hry taky trochu projdete, 
jako spíš o schopnost analyzovat šifru, co 
nejrychleji ji vyluštit, správně interpretovat 
tajenku a přesunout se na další stanoviště. 
Každý tým si tak může vyzkoušet své hra‑
nice a zjistit, kam za jak dlouho celou trasu 
projdou. 

Pro všechny účastníky bude pak na konci 
dne připraveno neformální setkání, kde se 
mohou těšit na vydatnou večeři z našeho 
kotle a podle počasí i posezení u ohně a 
možnost vše důkladně probrat mezi sebou 
i s organizátory. 

Postavte si svůj soutěžní tým o jednom 
až pěti členech, zapněte mozkové závity a 
vydejte se s námi na šifrovací dobrodruž‑
ství! Začínáme 25. března ve 13.00 na Far‑
čatech u staré vodárny 1. máje 1 a končíme 
tamtéž nejpozději o půlnoci. Organizátoři 
ze žďárského volnočasového spolku Duha 
AZ se již na Vás všechny srdečně těší. Více 

informací, pravidla šifrovačky a třeba i cvič‑
né šifry najdete na www.podkotlem.cz.

Jonáš Rosecký a David Novotný
AZ Duha

7 ...

? ? ? ? ? ?

lemI
pod
kot

Rozluštíte šifru na obrázku? Podobné najdete na webu akce nebo přímo na šifrovačce Foto: AZ Duha
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Vyměňte sněhová prkna za prkna, co zname-
nají svět, aneb nemáte předplatné do divadla? 
Nevadí!
V minulosti bylo nepsaným pravidlem, že 
kdo neměl permanentku do našeho diva-
dla, v podstatě mohl tuto kulturní aktivitu 
ze svého programu škrtnout� Proto se po-
stupně přidávaly předplatitelské skupiny, 
nejprve jedna, pak druhá, k tomu naposle-
dy seniorská (stříbrná), a další tituly mimo 
předplatné� A nyní jsme aktuálně část vstu-
penek z  předplatného uvolnili na volný 
prodej� A to ne každý z vás zaregistroval� 
Přinášíme vám několik skvělých tipů na 
divadelní představení v Městském divadle 
ve Žďáře, na které si můžete zakoupit vstu-
penky, i když nemáte předplatné� 

Losers Cirque Company
9. března máme pro vás opravdovou la‑

hůdku. Losers Cirque Company je velmi po‑
pulární spolek herců, akrobatů, mimů a taneč‑
níků. Jejich představení Žena, růže, píseň, kost 
skvěle kombinuje všechny zmíněné profese 
k zamyšlení i zábavě ve vizuálně přitažlivé for‑
mě, při které se rozhodně nebudete nudit! 

Garderobiér
Celosvětově uznávaná hra autora osca‑

rového Pianisty Donalda Harwooda dorazí 
21.  dubna i k  nám. Hra pojednává o vztahu 
stárnoucí divadelní hvězdy a jejího garderobi‑
éra. Herec svádí boj sám se sebou, svým oko‑
lím i svou poslední rolí Krále Leara. Tento vtip‑
ný i velice dojemný příběh si nemůžete nechat 
ujít, zvláště když víte, že v  hlavní roli uvidíte 
Karla Heřmánka, kterému skvěle sekunduje 
Josef Carda, Bára Kodetová či Dana Syslová.

Pan Halpern a pan Johnson 
Než se rozběhnete na jarní výlety, za‑

hrádky, koupaliště a rybníky, neváhejte 

navštívit 15. května hru divadla Ungelt 
s názvem Pan Halpern a pan Johnson. Toto 
divadlo má tradičně vytříbenou dramatur‑
gii a dokáže do svých her angažovat sku‑
tečně nejlepší z nejlepších. A v této hře se 
sejdou u hrobu paní Florence dva muži. 
Prozrazovat více by byla velká škoda. Snad 
jen že ti dva se v civilu jmenují Petr Kostka 
a František Němec. A u toho byste neměli 
chybět ani vy.

Těšíme se na vás a slibujeme skvělé di‑
vadelní zážitky ve vašem městě. Bez dlou‑
hých cest a dalších finančních nákladů.

Tamara Pecková
Kultura Žďár

Vrací se „Bejby“ kino a nedělní dopoled-
ne pro nejmenší filmové fanoušky

Nejedná se o jednu, ale dvě projekce. 
Rádi bychom na zkoušku vrátili do naší na‑
bídky alespoň jednou za měsíc odpolední 
projekci „Bejby“ kina určeného pro publi‑
kum, které je na mateřské. Maminky nebo 
tatínkové mohou při této projekci vzít mi‑
minka a batolata do sálu. Filmy budou pro‑
mítány s  částečným zatemněním, nebude 
problém sledovat film, dát si drink nebo 
kávu a zároveň se věnovat i dětem. Není 
to úplně komfortní filmový zážitek, ale děti 
neplatí a budeme hrát takové filmy, u kte‑
rých není nutné moc přemýšlet a číst titul‑
ky. Snímek Ostrov s Jirkou Langmajerem a 
Janou Plodkovou by mohla být na zkoušku 
správná filmová volba.

Jednou za měsíc od března zařazujeme 
na nedělní dopoledne film pro nejmenší 
diváky. Pro předškoláky se toho bohužel 
moc netočí. Naštěstí tu máme k  dispozici 
stará dobrá pásma filmových večerníčků a 
krátkých pohádek, které vašim dětem na‑
bídneme za velmi sympatické vstupné. 

A naše tipy na březen?
Nenechte si ujít výpravné česko‑sloven‑

ské historické drama odehrávající se v roce 
1918 s názvem Služka. Zatímco se celý svět 
koupe v  krvavé válce, dvě dívky zmítané 
problémy dospívání a citovou nejistotou se 
rozhodnou podlehnout vzájemné přitažli‑
vosti. Scénář filmu napsala Hana Lasicová 
podle své knihy, předlohou hlavní postavy 
se stala pěstounka její matky a tety Magdy 
a Emílie Vašáryových. Vedle obou dívek 
v  hlavní roli Dany Droppové a Radky Cal‑
dové uvidíte Vicu Kerekes, Zuzanu Mauré‑
ry, Aňu Geislerovou, Karla Dobrého a další 
skvělé herce.

Zcela jinou problematikou se zabývá 
komedie s názvem Buď chlap. Tereza Ram‑
ba by ráda chlapíka, který jí bude v životě 
oporou. Jakub Prachař se jí líbí, ale táhne 
mu na čtyřicet a stále bydlí v mama hotelu. 
Aby dokázal překonat svoji pasivitu a měl 
šanci na společný život s  Terezou, přihlá‑
sí se na výcvikový tábor v Tatrách vedený 
Ondřejem Sokolem, který vyučuje vše od 
sekání dříví až po svádění žen. V  dalších 
rolích se objeví Sabina Remundová, Ester 
Geislerová, Naďa Konvalinková, Igor Bareš 
a další hvězdy. Věříme, že tento film bude 
„tahákem“ pro všechny, kteří se chtějí 
v kině hlavně pobavit.

Další nabídku najdete na našem webu, 
těšíme se na vás. 

Aleš Hrbek
Kino Vysočina

www.dkzdar.cz
Facebook: kinovysocina

Kino Vysočina

Chrámový sbor FONS a orchestr žáků ZUŠ účin-
kovali v katedrále sv� Víta
Žďárští zpěváci a hudebníci si užili vy-
stoupení v pražské svatovítské katedrále� 
Chrámový sbor FONS a orchestr žáků ZUŠ 
F� Drdly interpretoval mši Jiřího Pavlici Mi-
ssa Brevis�  

V neděli 5. února 2023 nasedá chrámový 
pěvecký sbor FONS spolu s orchestrem žáků 
žďárské ZUŠ do autobusu a před šestou ho‑
dinou vyráží směr katedrála sv. Víta. V deset 
hodin je pak už sbor i orchestr připraven na 
kůru a čeká na zazvonění zvonečku, který za‑
hájí mši.

Celebruje Mons. Milan Hanuš, kanovník 
Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. S or‑
chestrem a sborem Fons je na kůru i varha‑

ník katedrály Josef Kšica. Žďárští muzikanti a 
zpěváci uvádějí mši Jiřího Pavlici Missa Brevis. 
Diriguje Miroslava Smékalová, sólové party 
zpívají Iva Schlosserová a Leoš Drahotský. Kůr 
je ozvučen několika mikrofony, zvuk orchestru 
i sboru tak naplňuje celou katedrálu.

Vše dopadlo velmi zdárně, žďárští muzi‑
kanti a zpěváci vyslechli řadu pochval a Mons. 
Milan Hanuš projevil přání, aby FONS s orches‑
trem přijížděli do katedrály častěji. Pro mladé 
muzikanty žďárské „ZUŠky“ i zpěváky FONSu 
bylo účinkování při mši v katedrále výjimeč‑
ným zážitkem i odměnou za dlouhé hodiny 
při nácviku.

Miloslava Smékalová
chrámový sbor FONS

Loser‘s Cirque Company Foto: V. Ramba

ŽĎÁR NAD  
SÁZAVOU 
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Jsme česko-španělská průmyslová společnost, významný 
výrobce dřevěných výrobků pro stavebnictví s dlouholetou 
tradicí. Na českém území máme své zastoupení od roku 2007, 
kdy došlo k zahájení provozu v závodě Czech Lana s.r.o. ve 
Ždírci nad Doubravou, kam hledáme nové spolupracovníky 
a spolupracovnice na tyto pozice:

Operátor výroby

 Skladník / Řidič VZV

 Údržbář

ź Pravidelné roční hodnocení zaměstnance s 
možností růstu mzdy

ź Stabilní zaměstnání s možností odborného růstu

ź Práci ve třísměnném provozu - 8 hodinové směny

Nabízíme:
ź Mzdu až 35.000 Kč 

V případě Vašeho zájmu o některou z těchto pozic nás neváhejte kontaktovat 
na telefonním čísle  nebo pošlete svůj životopis na adresu 596 430 081 jpavel@lana.eu

ź Příspěvek na dojíždění

ź Stravenky

ź Nadstandardní příspěvek za noční směny

ź 25 dní dovolené
ź Potřebné zaškolení
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sál Active - SVČ 
Horní 2 

 Žďár nad Sázavou
 
 

Active - SVČ pořádá
rodinný festival

H  KUS POKUS
FESTIVAL

19. BŘEZNA
9:00 - 17:00   

 
Vstupné: 
100 Kč

 

Vystoupí:
 Úžasné divadlo fyziky ÚdiF,

 science centrum VIDA! 
a další.

 
 

PRÁVNÍ KONZULTACE
PRO VEŘEJNOST

Nabízíme možnost bezplatných právních konzultací občanům 
města. Každému zájemci poskytneme půlhodinovou konzultaci. 

Poradenství slouží fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na území 
města Žďár nad Sázavou, není tedy určeno právnickým osobám.

Toto poradenství mohou využít také občané Ukrajiny prchající před 
válečným konfliktem. 

Na poskytnutí právní konzultace není nárok, přičemž rozhodné jsou 
naléhavost žádosti a časové možnosti advokáta.

Kdy:   pravidelně každý poslední pátek v měsíci  
  v odpoledních hodinách

Kde:   Městský úřad Žďár nad Sázavou

  Žižkova 227/1

  4. patro / kancelář 101

Objednání:  Veronika Stejskalová 

  tel.: 566 688 188

  e-mail: veronika.stejskalova@zdarns.cz

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)

Navštivte nás

07.00 – 19.00
07.00 – 14.00
Zavřeno

Po – Pá
So
Ne 

Najdete nás v Penny marketu 
v ulici Brněnská

Každý měsíc 
NOVÉ AKCE  
na vybraný  
sortiment

Už jste navštívili novou prodejnu 
TRAFICON ve Žďáru nad Sázavou?
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PPOOZZVVÁÁNNKKAA  NNAA  DDEENN  OOTTEEVVŘŘEENNÝÝCCHH  

DDVVEEŘŘÍÍ  
„„PPoojjďď  ssii  zzaahhrráátt  nnaa  šškkoolláákkaa““  

  

ÚÚTTEERRÝÝ  2211..  BBŘŘEEZZNNAA  22002233  
  

                                                                                                      

DDooppoolleeddnnee  

uukkáázzkkyy  vvýýuukkyy  vvee  ttřřííddáácchh  II..  sstt..,,  SSpptt  aa  ppřříípprraavvnnéé  ttřříídděě  

11..  hhooddiinnaa  0088::0000  ––  0088::4455                  22..  HHooddiinnaa  0088::5555  ––  0099::4400  

ZZ  ddůůvvoodduu  zzaajjiiššttěěnníí  bbeezzppeeččnnoossttii  VVááss  žžááddáámmee,,  aabbyyssttee  vvyyččkkaallii  uu  hhllaavvnnííhhoo  vvcchhoodduu  šškkoollyy  nnaa  ppřříícchhoodd  
ppeeddaaggooggaa,,  kktteerrýý  VVááss  ooddvveeddee  ddoo  zzvvoolleennéé  ttřřííddyy..  

OOddcchhoodd  oodd  hhllaavvnnííhhoo  vvcchhoodduu  ssee  uusskkuutteeččnníí  vv  0077::5500  aa  vv  0088::5500..  
  

OOddppoolleeddnnee  

DDeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt  

„„PPoojjďď  ssii  zzaahhrráátt  nnaa  šškkoolláákkaa““  

1144::3300  ––  1166::3300  
NNaa  dděěttii  ččeekkáá  ttrraammppoollíínnaa,,  ssnnooeezzeelleenn,,  bbuubbnnoovváánníí,,  kkoolloobběěžžkkyy,,  kkeerraammiicckkáá  ddííllnnaa,,  pprrááccee  
ss  iinntteerraakkttiivvnníí  ttaabbuullíí,,  hhrraa  nnaa  bboooommwwhhaacckkeerryy,,  sskkllááddáánníí  oorriiggaammii  aa  ddaallššíí  aakkttiivviittyy..    

RRooddiiččee  ssee  mmoohhoouu  iinnffoorrmmoovvaatt  oo  zzááppiissuu  ddoo  ppřříípprraavvnnéé  aa  11..  ttřřííddyy,,  vvyyuužžíítt  kkoonnzzuullttaaccee  ssee  šškkoollnníímm  
ssppeecciiáállnníímm  ppeeddaaggooggeemm..  



Změna programu vyhrazena.

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

A – Active SVČ, Horní, B – bazilika Nanebevzetí P. Marie, ČD – Čechův dům, DASL – dětský areál na sídlišti Libušín, DK – Dům kultury, 
GSR – Galerie Stará radnice, FP – Family point, HK – Husova kaple, JC – Jazzmine Club, KB – kaple sv. Barbory, KK – kavárna Kafíčko, 
KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KB – kaple sv. Barbory, KP – kostel sv. Prokopa, MD – Městské divadlo, PZŽ – prelatura Zámku Žďár, 

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

DĚTEM
NE 12. března, 15.00 Dětský dopravní karneval /DK/

PÁ 31. března, 18.00 až SO 1. dubna, 8.30
Noc s Andersenem /KMJS/

NE 2. dubna, 15.00 Krysáci a ztracený Ludvík /MD/

ČT 6. dubna, 9.00‑16.00 Řemeslnička s truhlářem /ZŽ/

SENIORŮM
ST 1. března a 29. března, 9.00 Alzheimer poradna /SP/

ČT 2., 9., 16., 23., 30. března a 6. dubna, 9.00
Koordinační cvičení pro seniory /SP/

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

PO 6. března, 9.00‑10.15 a PO 20. března,8.30‑11.30 
Knihovna seniorům /SP/

ÚT 7., 14., 21., 28. března a 4. dubna, 9.00
Jóga pro seniory /SP/

ÚT 7. a 14. března, 9.00
Základy práce s počítačem a internetem /SP/

ÚT 21., 28. března a 7., 14., 21. dubna, 9.00
Základy práce s počítačem a internetem /SP/

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

Květná neděle 2. dubna
7.30, 10.00 /KP/, 9.00 /B/ Mše sv� s žehnáním ratolestí 
14.30 Křížová cesta /KP/

Zelený čtvrtek 6. dubna, 17.00 /B/, 18.00 /KP/
Mše sv� na památku Večeře Páně

Velký pátek 7. dubna
10.00 Křížová cesta pro děti /KP/
14.00 Křížová cesta /KP/
15.00 /KP/, 16.00 /B/ Velkopáteční obřady
17.00 Velikonoční pobožnost /HK/

Bílá sobota 8. dubna
9.00 Ranní chvály a obřad Effatha /KB/
20.00 /KP/, 21.00 /B/ Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle 9. dubna
7.30,10.00,18.00/KP/, 9.00/B/ Mše s žehnáním pokrmů

KONCERTY
PÁ 10. března, 19.00 Ashley Sherlock Band /RKF/

NE 26. března
14.00 Koncert dechového orchestru ZUŠ /MD/

18.00 Graffovo kvarteto /PZŽ/
ST 29. března, 19.30 Jiří Korn Tour /DK/

NE 9. dubna, 15.30‑16.30 N� Erba & M� Cavalcanti /ZŽ/

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

ÚT 7. března a ST 8. března, 8.00‑18.00 /RCS/
Dobročinná burza oblečení pro kojence, děti a těhotné

PÁ 10. března, 19.00 Iveta Bláhová – harmonika /RNT/

SO 11. března, 14.00‑18.00 Plesohrátky /S/
20.00 Leoš Mareš /DK/

ČT 16. března, 18.00 Ukázky z tanečních rezidencí /ZŽ/

PÁ 17. března, 17.00‑21.30 Josefská noc /ZŽ/

ÚT 4. dubna, 8.00 O žďárského muzikanta /ZUŠ/
20.00 Pašijová hra: Co se stalo s Ježíšem? /DASL/

SO 8. dubna, 9.00‑16.00 Barevné Velikonoce /ZŽ/
18.00 Taneční zábava Knajpa na Terasách /RNT/

VZDĚLÁVACÍ AKCE
ÚT 28. února, 10.00 Výroba sýrů /FP/

ČT 2., 9. a 16. března, 16.00‑18.00
Vykresli se z toho /KMJS/

ČT 2. března, 15.30‑18.00 Macramé dílna /KMJS/

ČT 2. a PÁ 3. března, 16.00 Znakový jazyk /KMJS/

PO 6. března a ÚT 7. března, 19.00 Quiz /JC/

ČT 9. března, 17.00‑19.00 Štěpán Javůrek /KMJS/

ČT 23. března, 17.00‑19.00 Přepište dějiny /KMJS/

ST 29. března, 15.00‑17.00
Cesta českého spisovatele do 21� století /KMJS/

Chytrá ruka /ZŽ/
ČT 2. března, 16.00‑18.00 Linoryt – Přání k MDŽ
SO 4. března, 14.00‑17.30 Výroba bambuckého másla
SO 25. března, 8.00‑18.00 Pletení košíků
ČT 30. března, 16.00‑18.00 Kurz drátování

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

ČT 23. března, 16.00 Soužití generací /RCS/

SO 25. března 14.00‑16.30 Tvořivá zámecká sobota /ZŽ/

ÚT 28. března, 10.00 Velikonoční tvořivá dílna /FP/


