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Na prahu nového roku 2020 odpo-
vídá na tři otázky Žďárských novin 
starosta města Martin Mrkos.

Co je za rok 2019 z pohledu sta-
rosty největším úspěchem města 
Žďáru nad Sázavou?

Uspěšně dokončené projekty. Jde o 
nové zázemí pro sportovce na Bou-
chálkách (fotbal & tenis), zásadní 
modernizace hřiště u 4. ZŠ, centrum 
pro neformální vzdělávání „Vodárna“ 
na Farčatech, další fáze revitaliza-
ce parku Farská humna, lepší zvuk a 
plátno pro kino Vysočina nebo nové 
ulice na Klafaru pro výstavbu bytů a 
domů. 

Vše to jsou projekty, které zlep-

šují občanskou vybavenost, kvalitu 
služeb, vzdělání, sportovní vyžití a 
sumárně přispívají k rozvoji města. 
Jsem velice rád, že investiční aktivi-
ta bude pokračovat i v roce 2020, ať 
již to bude rekonstrukce Vodojemu, 
Nádražní ulice, okolí tvrze a mnohé 
další.

A naopak, největší problém, kte-
rý se nedaří vyřešit?

Dlouhodobě je problémem dopra-
va. Jsme křižovatkou dvou silnic 
první třídy a v řešení potřebujeme 
pomoc státu, konkrétně Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) s pokračová-
ním obchvatu. Jednání s ŘSD pro-

bíhají a pilně lobbujeme za Žďár. 
Měst a obcí, která jsou na tom hůře 
než Žďár je řada, proto musíme být 
nadále velice proaktivní. V plánu 
máme alespoň řadu místních obsluž-
ných komunikací, které dopravu čás-
tečně rozředí a zlepší. 

Jako další a související problema-
tický bod vidím parkování. Domní-
vám se, že v blízké budoucnosti 
budeme muset jít cestou kombina-
ce dílčích řešení: residenčních par-
kovacích karet a výstavby menších 
lokálních parkovacích ploch, kde to 
půjde. Kdyby se v nějaké exponova-
né lokalitě podařil menší parkovací 
dům ve spolupráci s dalším partne-

rem, bude to velký úspěch. V roce 
2020 bude hotový generel dopravy, 
ten nabídne konkrétní návrhy řešení.

Nejdůležitější úkol, který má 
město v roce 2020 před sebou?

Pokud uspějeme s dotací na minis-
terstvu průmyslu, pak to bude jed-
noznačně vybudování průmyslové 
zóny Jamská II. To budeme vědět v 
průběhu ledna 2020 a ještě v témže 
roce bude muset být zóna hoto-
va. Je důležité, aby se místní firmy 
měly kde rozvíjet. Osobně zastávám 
názor, že základem rozvoje města je 
dostatek dvou věcí: práce a bydlení.  
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Mrkos: Rozvoj města je práce a bydlení

Chystáme lesy
pro naše vnuky

Máme za sebou rok 2019, 
který pro lesníky a ochranáře 
přírody nebyl moc veselý. I my 
běžní občané si uvědomujeme 
citelný dopad rozsáhlé kůrov-
cové kalamity na zdejší kraji-
nu.
� Lenka Kopčáková

V létě jsme šli na houby do voňa-
vého smrkového lesa, o týden poz-
ději leželo na zemi zelené jehličí. Les 
umřel a borůvčí i houby zmizely s 
ním...

Ráz krajiny se v některých oblas-
tech Vysočiny zcela změnil. Ojedi-
nělé borovice na holých pláních a 
obrovské rázy vytěženého kůrovco-
vého dřeva teď vidíme všude kolem 
nás...

Jaký bude rok 2020? Co bude tako-
vá ztráta lesů znamenat pro náš další 
život? Někteří odborníci se obávají, 
že s lesy ubudou prameniště a Praze 
začne chybět voda...

 (Pokračování na str. 2)
VŠEM OBYVATELŮM Žďáru nad Sázavou připíjí novoročně na zdraví a osobní prosperitu starosta města Martin Mrkos 
(Žďár-ŽM) a nejstarší zastupitel města Petr Stoček (KSČM a SPOZ). Foto: Lenka Kopčáková
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(Dokončení ze str. 1)
Situaci na Žďársku pro ŽN přibližu-

je Jaroslav Doubek, vedoucí odboru 
životního prostředí MěÚ.

Říká, že stav lesů bude již v blíz-
ké budoucnosti odvislý od stavu kli-
matu. „Nebudou-li další roky výrazně 
srážkově nadnormální a teplotně pod-
normální, kůrovcová kalamita bude 
dále gradovat. Pro lesy Žďárska to bude 
znamenat velké množství suchých smr-
ků, velké holiny a další vysychání kraji-
ny,“ obává se. 

Voda se v blízké době stane stra-
tegickou surovinou a tomu musí-
me uzpůsobit naše chování v krajině. 
„Už proto bychom se měli zamyslet, zda 
je nutné opravovat meliorační sítě na 
zemědělské půdě, či zda nenastal čas 
na redukci odvodňovacích kanálů a per 
v lesích. Jenom smrk dobře zásobený 
vodou a živinami může odolat náletu 
kůrovce,“ poukazuje Doubek.

Rovněž příští zemědělské hospoda-
ření bude muset být pestřejší a zod-
povědnější. Nedostatek humusu na 
polích, často lokálně nadměrná vod-
ní eroze, velké výměry půdních bloků 
s jednou plodinou, často ve velkých 
sklonech, nadměrná aplikace chemi-
kálií, chybějící rozptýlená stromová 
zeleň. To jsou dle Jaroslava Doub-
ka faktory, které situaci nepřispívají. 
„Pouze zdravá a pestrá krajina, ve které 
zadržíme dostatek čisté vody, bude mít 
šanci lépe odolávat v období oteplová-
ní,“ poukazuje.

Na otázku, zda se na Žďársku poda-
řilo zrealizovat odložené výsadby 
sazenic z jara 2019, kdy kvůli suchu 

nebyly pro sazeničky příznivé pod-
mínky, Doubek říká, že vlastníci lesů 
zvolili různé přístupy. „Někdo zalesnil, 
a to převážně obalovanou kelímkovou 
sadbou, někdo zalesnění odložil,“ kon-
statuje. 

Začalo platit opatření obecné pova-
hy ministerstva zemědělství (MZe), 
které umožňuje pro velkou část lesů 
na Žďársku odsunout zalesnění až na 
dobu pěti let od vzniku holiny. Více 
se dočteme na webu MZe či žďárské-
ho MěÚ. 

„Doporučujeme rovněž k obnově holin 
ve větší míře využívat dle stanovištních 
poměrů listnáče jako buk, dub, javor, 
jasan, jilm, ale i tzv. pionýrské dřeviny, 
jako je bříza, jeřáb či osika, které vytvo-
ří po nějaké době vhodné mikroklima 
pro dřeviny cílové – např. jedli a buk,“ 
radí vedoucí ŽP. 

I tak se asi část holin nestihne zales-
nit, a do hry vstoupí příroda. Tyto 
pionýrské dřeviny začnou samy na 
část pasek naletovat. 

V tuto chvíli asi mnohé z nás napad-
ne, jaké asi budou nové lesy Žďárska. 
Nyní je chystáme pro naše děti a vnu-
ky...

Na to odborník říká, že zdejší lesy 
budou nově mnohem pestřejší, i když 
ne tak výnosové. Čistě smrkové lesy 
na velké části ustoupí a nahradí je čás-
tečně listnáče. „Budoucí lesy by tedy 
měly být nejlépe směsí několika druhů, 
které lépe odolají klimatickým výkyvům. 
Nejen listnáče, ale i jehličnany jako jed-
le, borovice, smrk a modřín, zde budou 
mít na daných typech stanovišť své mís-
to,“ naznačuje odborník.

Chystáme lesy pro naše...

Ojedinělým způsobem tvorby 
evakuačních plánů na ochranu 
památek a uměleckých děl se 
mohou chlubit žďárští dob-
rovolní hasiči. Patent si zatím 
nechávají pro sebe, ale o prak-
tické dovednosti se dělí s další-
mi hasiči i správci památek.
� Lenka Kopčáková

Nedávno proběhlo v historickém 
centru Žďáru taktické cvičení jedno-
tek požární ochrany na kostel sv. Pro-
kopa, které předem ohlásil městský 
rozhlas, aby kvůli sirénám nevznik-
la panika. Námětem byl simulovaný 
požár kostelní věže, kdy od montáž-
ních prací došlo k zahoření prachu a 
požár následně zasáhl celou věž. V ní 
dle zadání uvízli dva dělníci...

Cvičení bylo připraveno ve spolu-
práci Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Žďár n. S. a mezinárodní 
European Rescue Academy (ERA).

Za událostí se pro ŽN ohlíží David 
Partl, velitel Jednotky SDH města. Na 
cvičný požár kostela se sjely čtyři jed-
notky z okolí.

Cvičení začalo 16. 11. v 16.00 telefo-
nátem na tísňovou linku Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysočina, že 
z věže sv. Prokopa vychází kouř. 

Na místo události se okamžitě roz-
jely jednotky požární ochrany. Jako 
první byli na místě městští dobrovol-
ní hasiči, další jednotky SDH z Ham-
rů - Najdeku, Ostrova nad Oslavou 
a Veselíčka se postupně sjížděly pod 

kostel od Havlíčkova náměstí. Rozjela 
se přesná spolupráce. 

„Hasiči nejprve provedli průzkum v 
dýchací technice a pomocí vyváděcích 
masek vyvedli dva dělníky z kostelní věže 
a nasadili jeden útočný proud,“ popisuje 
David Partl. 

Velitel zásahu nechal zřídit dálko-
vou dopravu vody. Hydranty v oko-
lí kostela byly vyzkoušeny, zda pro 
zásobování hasební vodou dostačují. 
Z čerpacího stanoviště u řeky Sázavy 
se vinulo hadicové vedení po scho-
dišti kolem Tvrze ke kapli sv. Barbo-
ry. Zde bylo napojeno na cisternovou 
automobilovou stříkačku. Proběh-

PŘI TAKTICKÉM cvičení hasiči natlakovali hasební hadici až na ochoz věže 
kostela sv. Prokopa. Foto: Slavomír Hrbek

Kostel je pro hasiče hůře přístupný

la zkouška dopravy vody za určitého 
tlaku na ochoz věže. Součástí cvičení 
byla i zkouška průjezdnosti a ustavení 
požární techniky v okolí kostela. Hasi-
či chtěli zjistit, kam až se dostanou. 

„Protože bylo vlivem hasebního 
zásahu možné ohrožení cenných děl 
a kulturních památek vodou, druhé 
družstvo žďárské jednotky provedlo 
ochranu oltáře a soch uvnitř kostela. 
Vše běželo dle plánů ERA, které naši 
členové sami zpracovávají,“ uvádí veli-
tel. 

Při závěrečném vyhodnocení zásahu 
byly probrány možné postupy, jak his-
torické památky ochraňovat. „Smyslem 
tohoto cvičení nebylo jen vyzkoušet akce-
schopnost jednotek, ale také připravenost 
objektu a odhalit případné komplikace. 
A to se nám tímto cvičením podařilo,“ je 
spokojen David Partl.

Celému cvičení přihlíželi zástup-
ci radnice a pracovníci památkové-
ho odboru a odboru krizového řízení 
MěÚ. Hlavním pozorovatelem byla 
Eva Polatová, vedoucí požární ochra-
ny památek z NPÚ v Praze.

Na otázku, co by při ostré akci bylo 
na záchraně kostela sv. Prokopa nej-
obtížnější, velitel zásahu říká, že ačko-
liv se to nezdá, byla by to orientace 
v objektu, jak při evakuaci osob tak i 
při evakuaci nebo ochraně umělec-
kých cenných děl.

„Obě tyto varianty jsme nacvičova-
li, protože námětem cvičení byl požár 
v prostoru věže, kde uvízli dva dělníci,“ 
připomíná. 

Dalším důležitým bodem, který se 

zkouší na památkových objektech, je 
dle Partla zásobování místa požární 
vodou. 

Technický přístup k památce je prý 
obtížnější. Do bezprostřední blízkos-
ti kostela se dle velitele dostane pou-
ze některá hasičská technika, a to z 
důvodu historického umístění koste-
la a jediného možného přístupu pou-
ze z Havlíčkova náměstí, průjezdem 
kolem kaple sv. Barbory.

„Evakuace osob probíhala po schodišti 
bez výškové techniky, která se přímo ke 
kostelu ani nedostane. V okolí je i málo 
pevných ploch k ustavení této techniky,“ 
vysvětluje.

Město chystá celkovou rekonstruk-
ci lokality Tvrz. V případě, že proběh-
ne nějaké jednání ohledně akce, hlav-
ní slovo budou mít příslušníci HZS 
z oddělení prevence. „Ale samozřej-
mě jsme i my připraveni městu předat 
své poznatky z průběhu cvičení a dal-
ší dostupné informace,“ nabízí velitel 
zásahu SDH.

Zástupci radnice velmi oceňují 
patent žďárských hasičů vypracovaný 
na záchranu památek v historických 
objektech.

Ti jsou členy ERA, ovšem nebylo 
to jen tak. Před zahraničními stážemi 
museli členové zásahové jednotky 
složit zkoušku z francouzštiny. Pak 
prošli výcvikem ve francouzském 
městě Colmar, které je přímo koléb-
kou těchto speciálních postupů.

Systému evakuace uměleckých děl 
se pak od roku 2002 žďárská jednotka 
učila při opakovaných stážích ve Fran-
cii. Sama si je pak upravila na české 
podmínky. České plány se prý od těch 
francouzských liší hlavně legislativou.

„Evakuační plány na ochranu pamá-
tek a uměleckých děl jsme poprvé apliko-
vali v prostoru zámku Kinských. Bude-
me je dál vytvářet i na další historické a 
cenné objekty v našem městě,“ plánuje 
velitel. 

Ochranou památek a uměleckých 
děl se v ČR zabývají i zaměstnanci 
NPÚ. „Ale náš způsob tvorby evaku-
ačních plánů je ojedinělý a prozatím je 
naším tajemstvím, které neustále vylep-
šujeme,“ uvádí David Partl. 

Hasičská zbrojnice na zámku se 
stala výcvikovým střediskem, kde se 
pozvolna rozjíždí školení okolních 
hasičských sborů a správců zámec-
kých objektů. Vedoucím výcvikového 
střediska ERA je člen zásahové jed-
notky Marek Prokop.
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A PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Zvyšující se cena pitné vody 
ve Žďáře nad Sázavou se v pro-
sinci dostala na pořad jednání 
zastupitelů města, kteří schva-
lovali úpravy poplatků v návaz-
nosti na výrazné změny zákona 
o místních poplatcích.

Byť cena vody nepatří do té-
to skupiny, téma otevřel Radek 
Černý (ODS) v reakci na před-
chozí diskuze, které žádaly 
dialog zejména u zvýšeného 
poplatku za psy. 

 „Zvýšení ceny vodného a stoč-
ného provádí Svaz vodovodů a 
kanalizací Žďársko (SVK), pod 
vedením předsedkyně Dagmar 
Zvěřinové(ČSSD). Žádná disku-
se s občany neproběhla,“ pouka-
zuje Černý.

Na to Dagmar Zvěřinová kole-
gy zastupitele informovala, že 
cena vodného a stočného byla 
se zástupci obcí živě diskutová-
na a padaly různé argumenty a 
varianty. „Máme 81 tisíc odběra-
telů, které zásobujeme. Nelze dis-
kutovat s 81 tisíci lidí. V každém 
představenstvu jsou zástupci 
občanů,“ informuje předsedky-
ně. 

Město Žďár n. S. v SVK Žďár-
sko zastupuje radní Radek Zle-
sák (ANO 2011), který nako-
nec nehlasoval. ŽN žádaly 
vysvětlení. 

Jak říká, na jednání předsta-
venstva SVK Žďársko vzne-
sl návrh, aby se tento rok cena 

vodného a stočného nenavyšo-
vala s poukázáním na Havlíčkův 
Brod, kde je cena vody přibliž-
ně o 25 % nižší. „Z mých jedná-
ní na dotčených ministerstvech 
nevyplynulo, že navýšení cen vod-
ného a stočného by bylo nezbytné. 
Bohužel při závěrečném hlasová-
ní jsem s tímto názorem zůstal 
osamocen. Finální návrh navýše-
ní ceny vodného a stočného jsem 
nepodpořil,“ říká Zlesák.

Už v minulých ŽN jsme infor-
movali, že v prvních čtyřech 
měsících se zvýšená cena PV 
přiblíží ke 104 Kč/m3, ale od 
květnového snížení sazby DPH 
z 15 na 10 % cena vody klesne 
na předchozí výši necelé stoko-
runy za kubík. 

„Zvýšení ceny za první čty-
ři měsíce bude mít na tříčlennou 
rodinu dopad maximálně 150 Kč. 
My se ovšem musíme vyrovnat s 
razantním zdražením elektřiny,“ 
poukazuje předsedkyně SVK. 

Vodohospodáře podle ní sva-
zuje finanční analýza, na které 
trvá Státní fond životního pro-
středí a ministerstvo ŽP při při-
jímání dotací.

Žadatelé o dotace se musí 
zaručit budováním, údržbou 
a obnovou majetku, který stát 
finančně podpoří. Podle Zvě-
řinové se SVK Žďársko nachá-

zí v desetiletém rozmezí řady 
investic do zařízení a již jednou 
při nedodržení podmínek (zvý-
šení cen) obdržel výtku a obává 
se korekce. 

„Nyní stojíme před velkou akcí 
v podobě rekonstrukce čistírny 
odpadních vod Žďár n. S. Bude-
me žádat o dotaci minimálně 100 
miliónů Kč,“ informuje předsed-
kyně. 

Žďárská ČOV u Hamrů již 
několik let není schopna úplně 
vyčistit odpadní vodu ze stá-
le více se rozrůstajícího města. 
Nejhorší jsou fosfáty z pracích a 
čisticích prostředků, které ško-
dí řece za čističkou. „Sto milió-
nů korun navíc nemá svazek ani 
město. I s  dotací tato stavba oba 
partnery velmi zatíží. Bez dotace 
však její realizace není pravděpo-
dobná,“ konstatuje Zvěřinová.  

Smlouva se Státním fondem 
ŽP musí být potvrzena nejdéle 
do 19. 1. 2020. „Její součástí je 
závazek o udržování budoucího 
majetku v optimálním stavu. Lze 
tedy očekávat, že se to do ceny 
vody promítne,“ naznačuje před-
sedkyně SVAK. 

Tento argument je podle Zle-
sáka lichý. „Žďáráci si již tuto 
rekonstrukci dávno předplatili ze 
svého stočného a SVK Žďársko 
navíc požaduje od našeho města 
na tuto akci nemalý finanční pří-
spěvek,“ míní zastupitel.

 -lko-

Oprava čistírny nás zatíží Příčinu požáru
ještě prověřují

Dým šířící se z požáru na sběrném dvoře 
začátkem listopadu znepokojil lidi z okolí Jih-
lavské ulice, kde se areál nachází. 

Sběrný dvůr spadá pod pražskou odpado-
vou společnost AVE. Jak na dotaz ŽN odpoví-
dá ředitel provozovny David Odvárka, příčina 
požáru zatím nebyla objasněna a stále se prově-
řuje. Ke škodám na zdraví a majetku nedošlo.

Ve sběrném dvoře, kde dochází ke skladová-
ní různých druhů odpadů a k jejich manipulaci, 
byla dle Odvárky provedena preventivní opat-
ření s okamžitou platností od vypuknutí požá-
ru.

„Konkrétnější budeme při jednání s vedením 
města Žďáru n. S. v lednu. Jde především o zvýše-
né personální zabezpečení v prostorách shromaž-
ďování odpadu po dobu provozu sběrného dvora,“ 
uvádí ředitel.

Jak informuje místostarostka Ludmila Řezníč-
ková mající oblast odpadového hospodářství v 
gesci, pro město z události vyplývá ponaučení 
ve způsobu oznamování požáru městským roz-
hlasem. „Na začátku požáru jsme vyhlásili, ať 
si lidé zavřou okna kvůli dýmu. Když byl požár 
uhašen, již jsme znovu nevyhlásili rozhlasem, že 
je konec. A to po nás lidé požadovali. Již víme, že 
musí proběhnout obě hlášení,“ dodává Řezníčko-
vá.  -lko-

Investice za 83 miliónů
Žďár vstupuje do roku 2020 s rozpočtem 560 

miliónů korun. Hlavními investičními projekty 
jsou rekonstrukce povrchů ZR 7 (25 mil. Kč), 
další cyklodoprava Žďárem (17 mil.), II. eta-
pa opravy Nádražní ul. (15 mil.), telematika - 
inteligentní dopravní systémy (14 mil.) a opra-
vy, údržba a rekonstrukce základních škol (12 
mil.) Více k rozpočtu na str. 4. -lko-

Diskuze zastupitelů
nad cenou vody
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Rozpočet města v objemu téměř 
560 miliónů korun na rok 2020 
schválili žďárští zastupitelé. Roz-
počet byl připraven jako schodko-
vý, kdy výdaje převyšují příjmo-
vou stránku rozpočtu o 28 mil. Kč.

� Lenka Kopčáková

O tvorbě městského rozpočtu při 
jednání zastupitelstva 12. prosince 
informovala Jitka Vácová, vedou-
cí finančního odboru MěÚ. Jak 
uvedla, schodek bude kryt převo-
dem finančních prostředků z Fon-
du správy finančních prostředků 
(FSFP) 25 mil. Kč a dále finanční-
mi prostředky, které níže uvádíme 
v části Financování ve výši 3 mil. Kč 
(tj. rozdílem převodu nevyčerpané 
části úvěru z roku 2019 ve výši 14 
mil. Kč a převodu nedokončených 
akcí roku 2019 ve výši cca 2 mil. 
Kč. Od nich jsou odečteny splátky 
úvěrů v celkové výši 13 mil. Kč)

Jak vedoucí odboru financí při-
pomněla, na návrhu žďárského 
rozpočtu úřad pracoval už od léta 
a část dotací, spočívající v souhrn-
ném dotačním vztahu, byla zpraco-
vána podle přílohy návrhu státního 
rozpočtu schváleného 4. 12. 2019. 
Návrh žďárského rozpočtu byl dva-
krát projednán finančním výborem 
a dle zákona visel 15 dní na úřední 
desce. 

Hlavními zdroji rozpočtu jsou 
daně, a to zejména sdílené daně 
(SD) se státním rozpočtem, které 
tvoří podstatnou část příjmů všech 
obcí. „Žďár předpokládá, že za rok 
2019 obdrží ze státního rozpočtu na 
SD částku 297 mil. Kč. Od této před-
pokládané výše SD je odvozen i návrh 
pro rok 2020. Výši zdrojů rozpočtu 
značně ovlivňují dotace, zejména běž-
né a v menší míře i dotace kapitálo-
vé,“ uvádí Jitka Vácová.

Je obvyklé, že objem schvalované-
ho rozpočtu je nižší než rozpočet 
upravovaný v průběhu následující-
ho roku. Přichází dotace a objevují 
se akutní potřeby města. 

Jak upozorňuje Josef Klement 
(KDU-ČSL) místostarosta zodpo-
vědný za přípravu rozpočtu města, 
v porovnání s rokem 2019 je nyní 
schvalovaný rozpočet o 30 miliónů 
Kč vyšší. „Je opět zaměřen na investi-
ce, a to ve výši bezmála 140 miliónů, 
což činí asi 27 % městského rozpoč-
tu,“ dodává.

Zastupitelé 12. prosince schválili i 
návrh střednědobého výhledu roz-
počtu (SVR) města na roky 2021 
– 2026.

Dle vysvětlení vedoucí odboru 
financí je rozpočtový výhled zpra-
cován velmi konzervativně. Od 
roku 2021 je koncipován bez zapo-
jení mimorozpočtových prostřed-
ků. Důvodem ke zpracování SVR 
do roku 2026 je uzavření smlouvy 
o úplatném převodu akcií spol. Satt 
a povinnosti úhrady splátek do 30. 
6. 2026.

Realizace investic v jednotli-
vých letech vychází z Akčního plá-
nu města. V SVR je zohledněno 
splácení úvěrů na Relax centrum; 
na stavby Jamská  a Neumanno-
va; úvěr na Klafar, kino, Vodojem a 
úvěr 57 mil. Kč přijatý v roce 2019 
na výkupy pozemků pro průmyslo-

Žďár začíná rok finančním schodkem

Od 1. ledna 2020 platí ve Žďáře nová vyhláška o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

Lidé s trvalým pobytem ve Žďáře mohou i nadále počí-
tat s cenou 580 Kč i když se ve skutečnosti zvýšila na 730 
Kč za rok. Rozdíl 150 Kč je úlevou Žďáranům. Zůstává i 
úleva 300 Kč pro občany Mělkovic, kteří si sami v kom-
postérech likvidují biodopad. Novou vyhlášku schválili 
12. prosince zastupitelé města.

Vše odstartovala novela zastaralého zákona z roku 1990 
o místních poplatcích, kterou schválili poslanci 15. října 
2019 a týden nato ji podepsal prezident. Změny se v růz-
né míře dotýkají každého z místních poplatků a na rad-
nicích bylo upravit vyhlášky, aby odpovídaly novému 
zákonu. Ať už je to poplatek z ubytovacích kapacit, ze 

vstupného, poplatku za psa či za svoz odpadu.
Jak vysvětluje místostarostka Ludmila Řezníčko-

vá (ANO 2011), zodpovídající za oblast komunálních 
služeb, při přehodnocení „odpadové“ vyhlášky proběh-
la aktualizace skutečných žďárských nákladů a počtu 
přihlášených poplatníků. Směrodatný byl rok 2018, od 
čehož se odvíjí stanovení poplatku. 

Výše poplatku je tak nově složena ze základní sazby 730 
Kč, od níž lze odvíjet příslušné osvobození a úlevy.

V roce 2020 chce město vyzkoušet určité varianty 
vedoucí ke snížení nákladů na zákonné odstraňování 
komunálního odpadu. „Možností by bylo např. v oblastech 
s rodinnými domy vyvážet komunální odpad jednou za 14 
dní a jeho vývoz střídat s bioodpadem. Takže po týdnu stří-
dání. O tom ale budeme občany ještě informovat,“ naznaču-
je Ludmila Řezníčková..  -lko-

Cena za odpad se nezmění

vou zónu Jamská, cyklodopravu a 
telematiku. 

Závazky podle SRV z úplatného 
převodu akcií Satt činí 80 mil. Kč 
a nesplacené úvěry ve výši 87 mil. 
Kč. „Tyto závazky jsou částečně kry-
ty FSFP a dalšími příjmy z dotací na 
předfinancované projekty a prodejem 
pozemků. Pro příští rok očekáváme 
zhruba 50 mil. a pro rok následující 
pravděpodobně dalších 50 mil. Kč,“ 
informuje Jitka Vácová.

Rozpočet města na rok 2020 nyní 
ve ŽN představujeme. Částky jsou 
uváděné v tisících korun. U jednot-
livých kapitol uvádíme nejzásadněj-
ší položky a ty, co přesahují 1 mili-
on Kč. Více najdete na webu města.

Rozpočet města na rok 2020 
PŘÍJMY

celkem 559.527 tis. Kč
Daňové příjmy tvoří 372.988 tis. 

Kč (67 %) Nedaňové příjmy cel-
kem 70.399 tis. Kč (13%) Kapitá-
lové příjmy 23.224 tis. Kč (4 %) 
Přijaté dotace 64.861 tis. Kč (12 
% zdrojů). Ostatní příjmy 25.000 
tis. Kč jsou převodem z FSFP. Část 
Financování 3.055 tis. Kč.

� DAŇOVÉ PŘÍJMY 372.988 
tis. Kč

(Největší: DPFO ze závislé čin-
nosti 312.403; z DPH 150.115; 
DPPO 67.915; Daň z nemovitosti 
16.000; Daň z příjmu placená obcí 
20.000; Poplatky za odpadové hos-
podářství 11.500; Správní poplatky 
11.000)

� NEDAŇOVÉ PŘÍJMY cel-
kem 70.399 tis. Kč

(Největší: Bytové hospodářství 
19.485; Pronájem prostor k podni-
kání 17.844; Lesy, rybníky 8.000; 
Pronájem pozemků 5.225; Divi-
dendy SATT 5.000)

� KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY cel-
kem 23.224 tis. Kč

(Největší: Příjmy z prodeje 
majetku a pozemků 3.224; Prodej 
pozemků Jamská 20.000)

� PŘIJATÉ DOTACE – běžné 
celkem 64.861 tis. Kč

(Největší: Příspěvek na výkon st. 
správy 34.581; ROP - MAS – Tele-
matika 9.486; MPSV - Smart City 
5.562; Místní akční plán a Inkluze 
ve školství 3.713; IROP - rekon-
strukce BD Žďár III 3.100)

� OSTATNÍ PŘÍJMY cel-

kem 25.000 tis. Kč ( Jde o převod 
z Fondu správy finančních pro-
středků)

VÝDAJE celkem: 
559.527 tis. Kč

Poměr provozních výdajů 
(411.927) tvoří 74 % a Investice 
(147.600) činí 26 % výdajů. 

� ZEMĚDĚLSTVÍ 5.200 tis. 
Kč (nejvíce: Lesy 3.800) 

� OBCHOD, SLUŽBY 1.999 
tis. Kč (nejvíce: Provoz TIC 869 
tis.; Pouť, trhy 700 tis.)

� DOPRAVA 39.229 tis. Kč
(Nejvíce: Opravy a údržba MK 

5.500; Letní úklid MK 4.500; Zim-
ní údržba MK 4.500; Dopravní zna-
čení, MIOS 1.300; Dotace MHD 
9.500; Povrchy Libušínská 2.000; 
Smart City 7.200). Investice 
81.800 Kč (nejvíce: Opravy mostů 
a lávek 4.700; Výstavba parkovišť 
2.000; ZR 7 - rekonstrukce povr-
chů 25.000; Telematika 14.100; 
Tvrz 4. 000; Cyklodoprava 17.000; 
1. část rekonstrukce Nádražní ul. 
15.000)

� VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
2.385 tis. Kč

(Nejvíce: Příspěvek Svazu vodo-
vodů a 2.085). Investice 8.210 
(nejvíce: Příspěvky SVAK 4.300; 
Přísp. RVK Vodojem 2.000; Přísp. 
RVK Tvrz 1.510)

� ŠKOLSTVÍ 49.479 tis. Kč
(Nejvíce: Mateřské školy 6.937; 

MŠ - opravy údržba, rekons-
tr. 3.400; Základní školy 27.199; 
ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce 
3.573; Místní akční plán a Inklu-
ze ve školství 3.910). Investice 
20.254 (nejvíce: MŠ - opravy údrž-
ba, rek. 3.400; ZŠ - opravy, údržba, 
rekonstrukce 16.854)

� KULTURA 24.708 tis. Kč
(Nejvíce: Regionální muzeum 

4.117; Knihovna MJS 8.280; PO 
Kultura 4.464; Po Kultura - inv. 
příspěvek 2.300; DP Obnova kul-
turních památek 1.600)

� TĚLOVÝCHOVA 
Provozní výdaje 30.430 tis. Kč 

(nejvíce: DP Sportoviště 2.000; 
DP Sport 4.000; PO SPORTIS 
20.379; PO Active 1.102; Dětská 
hřiště 1.100)

� ZDRAVOTNICTVÍ 
Provozní výdaje 3.973 tis. Kč 

(PO Poliklinika - LPS + provoz 
3.073; Dotační program - Zdravot-
nictví 900)

� ROZVOJ BYDLENÍ A 
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Provozní výdaje 28.484 tis. Kč 
(nejvíce: byty – služby 10.706; 
Byty - režie a běžné opravy 4.140; 
Byty - velké opravy 4.368; Neby-
tové prostory - opravy 7.500). 
Investice 12.406 (Opravy nebyt. 
prostor 7.500; DPS - Haškova, 
Libušínská 3.000; Rekonstrukce 
Ječmínek 1.906)

� KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A 
ÚZEMNÍ ROZVOJ 

Provozní výdaje 31.340 tis. Kč 
(nejvíce: Veřejné osvětlení 5.500; 
Pohřebnictví 4.000; Územní plán, 
studie 1.350; Inženýrská činnost, 
zaměření, GP 6.500; Projekty 
2.000; OS Technická správa budov 
7.000; Park Farská humna 1.500)

Investice 24.470 tis. 
Kč(Projekty 3.000; Výkupy 
pozemků 10.000; 1. splátka za 
akcie Satt 11.470)

� OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Provozní výdaje 28.460 tis. 
Kč (nejvíce: Nakládání s komu-
nál. odpadem 13.500; Nebezpeč.
odpad, sběrný dvůr 1.600; Veřejná 
zeleň 11.700)

� SOCIÁLNÍ VĚCI 
Provozní výdaje 18.671 tis. Kč 

(Nejvíce: Sociální služby měs-
ta 14.180; Charita - individuální 
dotace 1.000; Projekt Cesta k lep-
šímu bydlení 1.069)

� BEZPEČNOST 
Provozní výdaje 21.946 tis. Kč 

(Nejvíce: Městská policie 19.588; 
Asistent prevence kriminality 
1.066)

� VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽ-
BY 

Provozní výdaje 103.623 tis. Kč 
(Nejvíce: Zastupitelstvo města 
6.236; Místní správa - limit osob-
ních výdajů 75.239; Místní sprá-
va - limit věcných výdajů 12.860; 
Informatika - MIS 3.000; Příděl 
do soc. fondu 2.400; Projekt OP 
Zaměstnanost 1.198)

� OSTATNÍ FINANČNÍ OPE-
RACE 

Provozní výdaje 22.000 tis. 
Kč (Nejvíce: Daň placená obcí 
20.000; DPH 2.000).
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Členové obou žďárských farností 
se účastnili nedávné České národní 
pouti farníků do Říma na oslavu 30. 
výročí od svatořečení Anežky České. 
Oslava se konala 11. listopadu 2019 
ve vatikánské bazilice Santa Maria 
Maggiore.

Před třiceti lety se stala Anežka 
Česká symbolem sametové revoluce. 
Svatořečení české princezny v listo-
padu 1989 bylo věcí národní hrdosti, 
a vedle věřících oslovilo tehdy i nevě-
řící lidi.

Bylo připomenuto staré proroc-
tví, že až bude Anežka svatořečena, 
nastanou lepší časy v české zemi. Za 
pár dní došlo k převratu - a až na 17. 
listopad se tak stalo bez násilí.

Tehdy před 30 lety zamířilo do 
Říma na deset tisíc poutníků z Čes-
koslovenska. Chtěli být svědky 
významné události. 

Dne 12. 11. 1989 prohlásil papež 
Jan Pavel II. českou princeznu Anež-
ku Přemyslovnu za svatou. Stalo se 
tak v chrámu sv. Petra ve Vatikánu, 
rovných 115 let od jejího blahoslave-
ní roku 1874. 

Katolická církev akci plánovala už 
od jara 1989 a, světe, div se, pout-
níci od naší vlády dostali povolení 
k vycestování. 

Církev se tehdy ocitla v roli ces-
tovní kanceláře. K dosud největšímu 
hromadnému výjezdu Čechoslováků 
jí dokonce stát uvolnil sto autobusů, 
čtyři vlaky a dvě letadla. 

Lidé chtěli být u svatořečení české 
patronky přítomni, mnozí se v Itálii 
příležitostně oděli do lidového kroje. 

A co bylo důvodem tak nečekané-
ho obratu ze strany našich politiků? 
Dle některých pozdějších komentářů 
v médiích  se chtěli vyhnout situaci, 
že by ke svatořečení Anežky České 
došlo v Praze. A také si nepřáli, aby 
se média při římské slavnosti zaměři-
la jen na čs. emigranty. 

Loni, přesně ve dny výročí se členo-
vé obou žďárských ŘK farností účast-
nili České národní pouti farníků do 
Říma, jak uvádíme v úvodu. 

Průkopnice nemocniční péče
Kdo ale byla Anežka? Česká prin-

cezna se narodila mezi roky 1205 a 
1211, na svátek sv. Anežky Římské 
(21. 1.), po níž dostala jméno.

Byla sice nejmladší dcerou krá-
le Přemysla Otakara I. a královny 
Konstancie Uherské, ale díky svému 
diplomatickému umu, jímž mnoh-
dy odvracela spory, patří k nejvý-

znamnějším politikům své dynastie. 
Anežka Přemyslovna, sama určeným 
ženichem odmítnutá, již nepřipusti-
la další nabídky. Stala se řeholnicí a 
posléze abatyší kláštera Na Františ-
ku. Proslula jako průkopnice chu-
dinské a nemocniční péče na české 
půdě. Zemřela ve svých 71 letech a 
krátce nato se o ní začaly šířit legen-
dy.

Bývá vyobrazena při ošetřování 
nemocných či rozdávání almužny. 
Díky vznešenému rodu mívá knížecí 
korunu - symbol božského i pozem-
ského království. Jako jediná světice 
bývá zobrazována se špitálem či er-
bem křižovníků s červenou hvězdou, 
neboť se podílela na založení toho-
to jediného českého křižovnického 
řádu.

O kanonizaci Anežky České usi-
lovala již její prapraneteř, králov-
na Eliška Přemyslovna, která kolem 
roku 1328 nechala sepsat Anežčin 
životopis (ten byl z latiny přeložen 
r. 1932). Anežku Českou oslavoval 
i císař Karel IV., ale ani jemu se pro 
Anežku nepodařilo dovršit proces 
papežské kurie.

K Anežce České se lid obracel 
hlavně za třicetileté války, kdy bylo 
našim zemím ouvej.  -lko-

SV. ANEŽKA ošetřuje nemocného. 
Typický výjev patronky. Autorem díla 
z r. 1895 je pražský malíř Emanuel Dí-
tě ml. Zdroj: Wikipedie

Anežka je symbolem sametové revoluce

Žďár chystá na jaře vydat formu-
láře k vytvoření tzv. seniorské obál-
ky. Senioři a lidé se zdravotním 
postižením za pomoci svých příbuz-
ných, praktického lékaře či posky-
tovatelů sociálních služeb vyplní 
základní údaje o sobě, o svém zdra-
votním stavu a užívání léků. 

„Máme v plánu k formuláři vyro-
bit i magnetickou  obálku, aby si člo-
věk mohl složku  připnout např. na 
lednici či na kuchyňskou linku,“ říká 
místostarosta Josef Klement, který 
si nad vytvořením žďárské novinky 
bere záštitu. Faktické náležitosti a 
grafickou podobu obálky sjednocuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  
ČR a projekt běží již v několika kra-
jích republiky. 

„Inspirací pro nás byly hlavně kra-
je Jihomoravský a Liberecký. Projekt 
pro Žďár bude stát kolem 45 tis. Kč,“ 
informuje Klement.

Formulář má svoje náležitosti, kte-
ré sjednocuje ministerstvo ve všech 
krajích. Žďár nad Sázavou bude mít 
na obálce své logo, město uvítá, když 
projekt podpoří oslovené firmy. 

V názvu stojí sice „seniorská obál-
ka“, protože největší cílovou skupi-
nou jsou právě senioři, ale obálku 
mohou dle Josefa Klementa dobře 

využívat i mladší lidé se zdravotním 
postižením nebo nějakou poruchou. 
Třeba epileptici  a těžcí cukrovkáři. 
Rychlé údaje jsou v takovém případě 
velkým plusem. Zejména u osamo-
cených občanů, kteří když se dosta-
nou do tíživé situace, např. kvůli 
mozkové mrtvici, záchvatu epilepsie, 
infarktu či zhoršení stavu cukrov-
ky, nemohou mnohdy ani komuni-
kovat. „Formulář navede záchranáře 
k vyhodnocení zdravotního stavu a 
určení první diagnózy. Podle rodného 
čísla si záchranář může rychle dohle-
dat pacienta ve zdravotnickém zaříze-
ní,“ vysvětluje místostarosta.

Formulář seniorské obálky vyjde 
spolu s průvodními pokyny k opti-
málnímu vyplnění během jara v měst-
ském zpravodaji a bude k dispozici i 
v domově s pečovatelskou službou.

„Seniorské obálky chceme mít i na 
recepci městského úřadu a lidé si ji 
budou moci vyzvednout,“ říká Kle-
ment. 

Radní města, mezi nimiž jsou i léka-
ři, také navrhují formu malé kartičky 
se základními zdravotními údaji, kte-
rou lze nosit spolu s občanským prů-
kazem. „Je možné, že se seniorská obál-
ka rozšíří i o tuto variantu,“ připouští 
Josef Klement. -lko-

Seniorská obálka bude od letošního 
jara prvním vodítkem záchranářů

Těšíme se na sníh 
Na kandelábrech Nezvalovy ul. Se 

porůznu objevily cedule „Chodník 
se v zimě neuklízí“. Asi je tam dal 
nějaký šprýmař, protože – s promi-
nutím - každý blbec ví, že se chodník 
v zimě sám od sebe neuklidí. Nic-
méně, pokud to není akce nějaké-
ho šprýmaře, ale poněkud svérázné 
upozornění zodpovědného úřadu, 
potom jsem nucen upozornit vaším 
prostřednictvím zastupitele i zod-
povědné úředníky, že pokud chod-
ník nebude v zimě uklizen, budu 
chodit po Nezvalově ulici po místní 
obslužné komunikaci, tedy vozovce, 
protože někde jako důchodce chodit 
musím. Automobilům budu uhýbat, 
pokud bude kam. Za šera či tmy na 

sebe navěsím cingrlátka všeho dru-
hu, abych byl viděn.  Kdybyste měli 
nějaké jiné, lepší řešení, jak se dostat 
k navazujícím chodníkům, které zřej-
mě někým uklízeny budou, tak pro-
sím o sdělení. 

Kdyby ovšem nějaký zodpovědný 
činitel udělal úhybný manévr a odů-
vodnil, že chodník nelze udržovat 
kvůli autům, které někdy zasahují 
do profilu chodníku, není nic jedno-
duššího, nežli aby zasáhla razantně 
městská policie - (jak byla nesčetně-
krát žádána) a protože jejím generál-
ním velitelem je pan starosta, posí-
lám i jemu toto sdělení na vědomí.
 Petr Peňáz

 občan města Žďáru n. S.

Letos slaví nejznámější sbírková 
kampaň dvacáté jubileum.

Dle lidové tradice vyjdou do ulic 
skupinky Tří králů, které svým zpě-
vem předají zprávu o narození Ježíš-
ka. Mezi 1. a 14. lednem tedy bude-
me potkávat koledníky, jež zapějí 
ono známé: 

My tři králové jdeme k vám, 
štěstí, zdraví vinšujem vám. 
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, 
my jsme k vám přišli z daleka. 
Z daleka je cesta naše, 
do Betléma mysl naše. 

Skupinky z Charity budou mít 
označené zapečetěné kasičky, do 

kterých můžeme přispět na projekty 
potřebným. Jako památka pro štěstí 
nám mohou zůstat na dveřích křídou 
napsané iniciály K + M + B (Kašpar, 
Melichar a Baltazar) ...

U nás na Žďársku Charita poskytu-
je na 17 charitativních služeb.

Žádanou je domácí hospicová 
péče, jejíž provozní náklady právě 
tato sbírka podporuje, stejně jako 
vybavení paliativní ambulance. Sbír-
ka pomáhá imobilním lidem, lidem 
s mentálním a kombinovaným 
postižením, také např. lidem, co se 
ocitli v nouzové situaci  a díky sbírce 
získají základní materiální potřeby.

 -lko-

Z vašich dopisů redakci Tříkrálové sbírce je „20“
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� Otázka pro politické kluby na leden

Na co se v roce 2020 nejvíce těšíte?

Aby názor lidí byl respektován
Určitě nás potěší každý rozvoj nebo 

úspěch našeho města. Máme radost z 
dokončených projektů nebo služeb, které 
se městu povedou a pomohou občanům 
ulehčit život v našem městě. To samozřej-
mě platí nejenom pro rok 2020. Skončil 
rok, který přinesl nejnižší nezaměstna-
nost, nevídané ekonomické příjmy nebo 
zvyšování věku dožití. Ze všech stran 

se ozývá, že prosperita a rozvoj končí. A proto bychom našemu městu přáli 
v právě začínajícím roce pokračování rozvoje a nové kvalitní služby. Přáli by-
chom si, aby názor občanů město nejenom poslouchalo, ale i respektovalo. A 
občanům našeho města bychom přáli, aby si udrželi nebo našli dobrou prá-
ci, přejeme jim bezproblémové rodinné vztahy, radost a mnoho štěstí. Samo-
zřejmě také zdraví a spokojený, příjemný, klidný a bezpečný život ve Žďáře 
nad Sázavou a jeho okolí.

Těšíme se na slušnost a vstřícnost 
Na vyjmenování všech věcí, na které se 

těšíme, by vymezený rozsah příspěvku urči-
tě nestačil. Je tedy potřeba ty nejdůležitější 
vybrat. Rozhodně začneme tím, že se těší-
me na to, že i naše rodiny se budou těšit z 
dobrého zdraví, z úspěchů v životě sou-
kromém i pracovním, že se jim vyhnou zlé 
a nebezpečné příhody. V případě našeho 
města se ze srdce těšíme, že bude skutečně 

vzkvétat, sice možná pomaleji, než bychom si představovali, ale přesto vzkvé-
tat. Těšíme se na to, že lidé na lidi budou slušnější, ohleduplnější, tolerant-
nější a vstřícnější, na totéž se těšíme i v zastupitelském sboru, kde se těšíme 
na období, kdy jedni už nebudou napadat druhé.

Ať se lidé na sebe nemračí 
Co bych si nejvíce přála v novém 

roce 2020? Město s upravenými uli-
cemi, chodníky a nádhernou zelení 
doplněnou svěží květenou. Potkávat 
se s lidmi, kteří se na sebe nemračí, 
nejsou plni zášti a nenávisti. Vidět 
prosperující firmy, které mají podpo-
ru města a poskytují lidem zaměst-
nání, kam chodí s radostí, považují si 

dobrých pracovních podmínek a atmosféry. 
Město neřeší žádné stížnosti a žaloby a dokáže s dlouholetými zaměstnanci 

rozvázat pracovní smlouvy s úctou a pokorou a poděkovat jim za odvedenou 
práci. Nevytváří zbytečné pracovní pozice. Rada města a zastupitelstvo při-
chází s rozumnými a ověřenými fakty a nezadlužuje město. Nikdo se nescho-
vává za svoji politickou příslušnost a dokáže přiznat svoje pochybení. Je tu 
diskuze a spolupráce, která přináší obyvatelům města hřejivý pocit spokoje-
nosti a hrdosti žít v tomto městě. 

Žďár se mění před očima
Rok 2020 je určitě rokem, ve kterém 

se my, občané Žďáru, můžeme těšit na 
spoustu věcí. Řada investic, které se poda-
řilo v posledních letech rozjet, je totiž před 
dokončením, anebo jde do fáze realizace. 

Osobně se těším, že se spolu budeme 
potkávat na nových cyklostezkách, na 
první opravené části ulice Nádražní, na 

nových dětských hřištích či sportovištích. Důstojný kabát začne dostávat i 
samotné srdce města v okolí kostela a tvrze. Těším se, že se dočkáme dvou 
nových lávek přes naši řeku Sázavu, které zkrátí vzdálenosti pěším i cyklis-
tům. Vidím další rozvoj bydlení na Klafaru a hlavně start výstavby nových 
městských domů, a to po dlouhých 20 letech. Věřím také, že nové řízení kři-
žovatek nám přinese plynulejší dopravu. 

Nejvíc se však těším, že se zase budeme potkávat při všemožných kultur-
ních, sportovních a společenských akcích, kterých je naše město bohudík 
plné. Bez spolupráce aktivních lidí se totiž každé město stává jen „ubytov-
nou“. Do nového roku přeji spoluobčanům pevné zdraví, pohodu v rodině i v 
práci a spoustu optimismu.

Výzvy, respekt, přátelství. Nejčastější 
novoroční přání zastupitelů města

ŠŤASTNÝ nový rok 2020 všem spoluobčanům! Zdroj: Pixabay

Ludmila 
Řezníčková 
klub ANO 2011

Jan Mokříš,
klub ODS

Zdislava šla proti proudu času
Těším se na to, jak 30. května oslaví-

me 800 let od narození svaté Zdislavy. Je-
jí rodiče, sestry a švagrové stáli u založení 
žďárského kláštera a cisterciáci potom 
vtiskli ráz naší krajině a podobu našemu 
městu. S dětmi obujeme turistické boty 
nebo sedneme na kola a vyrazíme do její-
ho rodného Křižanova. Rozpolcená spo-
lečnost 13. století mi trochu připomí-

ná společnost dnešní – král tehdy bojoval o moc s vlastním synem, a země 
nevzkvétala. Zdislava šla proti proudu doby a namísto vlastního prospěchu 
se rozhodla věnovat potřebným. Dobrý nový rok vám všem, kteří se alespoň 
občas rozhodnete vydávat v jejích stopách.

Město provázané s přírodou
Když začali na začátku osmdesátých 

let hrát Katapulti svoji píseň „Až se 
bude psát rok 2006“, myslela jsem si, že 
v tom roce už budu odepsaná. Bylo mi 
15 let. Spočítala jsem si tenkrát náho-
dou, že v roce 2020 mi bude 55 let a v 
době svého mládí jsem si myslela, že už 
budu stará a unavená. 

Dnes je tento rok před námi a já se 
na něj moc těším. Těším se, že budeme stavět průmyslovou zónu pro nové 
podnikatele, že budeme stavět byty pro mladé a potřebné, že budeme sázet 
množství stromů, že budeme stavět vodní prvky a obnovovat cesty v krajině. 
Moc se těším, až se svezu na kole po nové cyklostezce do Stržanova. Těším 
se na to, že začneme obnovovat Technické služby našeho města, těším se na 
projekt koupacího biotopu, protože v roce 2020 již bude hotový. Ale nejvíc 
se těším na setkávání se s přáteli a spoluobčany při otevírání a zprovoznění 
nových projektů, které jsou určeny pro vás, obyvatele Žďáru. Děkuji vám za 
vaši podporu při jejich prosazování.

Aby bylo dobře. Ve zdraví
Těší se hlavně malé děti. Oni totiž věří na 

Mikuláše, čerty a Ježíška. Bohužel já již na 
takové věci nevěřím, a tak i to těšení není, 
jako to bývávalo. V mém případě jde spíše 
o prostá přání. Aby bylo dobře. Abychom 
byli všichni zdraví. Prostě taková ta běžná 
přání, aby život šel tak, jak má, a osud nám 
nepřipravil nic zlého. 

A taková těšení na běžné každodenní 
radosti přeji i vám všem po celý nový rok. A všem dětem přeji, aby se mohly 
celý rok 2020 těšit v klidu. Rok 2020? Ten čas ale letí, již dvacet let nového 
století je za námi.

Těším se na výzvy a přátele
Tak jako mnozí jiní se i já těším na 

mnoho věcí v dalším roce. Většina z nás 
se nejvíce těší na dovolenou a čas stráve-
ný se svými blízkými. Já nebudu předstí-
rat, že tomu je u mne jinak.

Těším se také na mnohá setkání s pří-
jemnými či zajímavými lidmi, které budu 
potkávat. V pracovním životě se nejvíce 
těším na další výzvy, které nás ve škole 

čekají. Po úspěšně zvládnuté inspekci máme zase větší chuť do práce. 
Těším se také na další tréninky a turnaje s mladými házenkáři ve žďárském 

Sokole. V našem městě se nejvíce těším na postupné zvelebování města, kterou 
krajinářka a pan architekt nastartovali dobrým směrem. Málo viditelnou, a o to 
více chvályhodnou aktivitou je obnovování starých polních cest, na které jsem 
se zatím neměl možnost podívat, a moc rád na ně vyrazím. Závěrem mi dovolte 
popřát všem občanům a čtenářům vše nejlepší do roku 2020. -lko-

Zdeněk 
Navrátil,
klub
Žďár
-Živé město

Zbyněk Vintr, 
klub
KDU-ČSL
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Obecně závaznou vyhlášku o sta-
novení obvodů základních škol a 
části školských obvodů ZŠ zřizova-
ných městem schválili koncem loň-
ského roku zastupitelé města. 

Úprava vyhlášky byla potřeba kvů-
li rozrůstajícímu se sídlišti Klafar, 
kde se staví jak rodinné, tak i byto-
vé domy. Ulice Barvířská nebyla 
dosud ve školských obvodech zane-
sena.

Radní města nové sídliště přiřadili 
do obvodu Základní školy Komen-
ského 6, která má současně nejvol-
nější kapacity a je sídlišti nejblíže.

Jak novináře informovala mís-
tostarostka Ludmila Řezníčková 
(ANO 2011), do nové vyhlášky o 
stanovení obvodů základních škol 
byly dle společné dohody zapraco-
vány i stávající obce v sousedství 
Žďáru nad Sázavou. 

„Do školského obvodu ZŠ Komen-
ského 2 nyní náleží i obce Lhotka, 
Sklené a Vysoké. Obec Jámy tvoří část 
společného školského obvodu ZŠ Šver-
mova 4,“ uvádí místostarostka.

Školské obvody jsou pro obyvate-
le města závazné. Výjimkou může 
být případ, kdy se např. rodina pře-
stěhovala do jiné čtvrti a starší dítě 
již navštěvuje ZŠ v bývalém bydliš-
ti. 

„Jsou tu případy, kdy např. rodi-
na bydlela u Průmyslovky a starší dí-
tě je žákem ZŠ Švermova. Pak si rodi-
če postavili domek na Klafaru a jejich 
mladší dítě má jít do 1. třídy. Může 
nastoupit na stejnou školu jako starší 
sourozenec. Nechceme nutit rodiče, aby 
každé dítě měli v jiné škole,“ poukazuje 
Řezníčková. 

Ale pokud rodiče uznají, že výhod-
nější bude pro prvňáčka bližší ZŠ 
Komenského 6, která je i jeho škol-
ským obvodem, přirozeně nastoupí 
tam. Pro představu uvádíme přehled 
obvodů škol.

Stanovené školské obvody 
ZŠ Komenského 6: Žďár 3 -hor-

ní část: ul. Brodská - lichá čísla, ul. 
Okružní - čísla 1 až 45, ul. Revoluč-

Školské obvody ZŠ jsou nově upřesněny

Zajímavé setkání přináší žďárským 
posluchačům Církev českosloven-
ská husitská ve čtvrtek 23. ledna od 
16 hodin v Husově kapli na Kopeč-
né ulici 13.

Martin Mejstřík proslul tím, že 
18. listopadu 1989 vyhlásil na Vác-
lavském náměstí zahájení společné 
stávky studentů a herců a stál v čele 
Koordinačního stávkového výboru 
studentů vysokých škol.

...Vyrovnání se s naší nedávnou 
minulostí je jedním z nejzávaž-
nějších témat současnosti, stejně 
jako výchova studentů k občanství, 
demokracii a evropanství. Rok 2019 
byl v tomto směru výjimečný. Uply-

nulo 30 let od pádu komunismu, 30 
let od počátku společenských změn 
nastartovaných událostmi 17. listo-
padu 1989. 

Pro nás pro všechny, studenty 
nevyjímaje, je důležité si uvědomit, 
že svoboda není samozřejmostí, ale 
že je především zodpovědností za 
naše činy současné i budoucí...

 -lko-

Beseda s Martinem
Mejstříkem,

studentským vůdcem
Listopadu

Co v roce 1989
předcházelo 17. listopadu

Žďár vybaví učebnu
ČJ v partnerském Chustu

Finanční dar ve výši 3800 €, což je 
přibližně 100 tisíc Kč, daruje Žďár 
nad Sázavou partnerskému městu 
Chust v Zakarpatské oblasti Ukraji-
ny, na multimediální vybavení učeb-
ny českého jazyka na tamní střední 
škole.

Poskytnutí finančního daru 
odsouhlasili zastupitelé města 12. 
prosince na základě darovací smlou-
vy.

Zástupci obou partnerských 
měst diskutovali potřebu investic 
do chustského školství při návště-

vě Žďárských v Zakarpatí spolu se 
zástupci Kraje Vysočina loni v září.

Dle jejich dohody zaslal výkonný 
výbor městské rady Chustu oficiál-
ní dopis starostovi města Žďár n. S., 
v němž specifikuje použití případ-
ného finančního daru města Žďáru.

Žďárský odbor školství, kultu-
ry, sportu a marketingu navrhoval 
zastupitelům poskytnout městu 
Chust dar 3800 € z položky Mezi-
národní partnerství, ještě z rozpoč-
tu města roku 2019, kde zbylo 210 
tisíc Kč. -lko-

ní - od čísla 29 výše, ul. Kamenic-
ká, Komenského, Kupecká, Libická, 
Povoznická, Rytecká, Sázavská, Trho-
vá, Uhlířská, U Klafárku, U Křížku, 
Vápenická; Žďár 1 - ul. Libušínská od 
čísla 40 výše, Žižkova; Žďár 5; Žďár 8 
–ul. Barvířská, Hrnčířská, K Milířům.

ZŠ Palachova 35: Žďár 1 - mimo 
ulice Dr. Drože, Kovářova, Libu-
šínská, Žižkova; Žďár 6, Mělkovice, 
Radonín, Veselíčko.

ZŠ Komenského 2: Žďár 3 – dol-
ní část, ul. Brodská - sudá čísla, ul. 
Okružní - od čísla 49 výše, ul. Revo-
luční - čísla 1-28, ul. Kopečná, Malá, 
Strojírenská, ul. U Jezu, V Zahrád-
kách, 1. Máje,

Žďár 1 - ul. Libušínská do čísla 39, 
ul. Dr. Drože, Kovářova; obce Lhot-
ka, Sklené a Vysoké.

ZŠ Švermova 4: Žďár 2, Žďár 4, 
Žďár 7, Stržanov a obec Jámy. -lko-
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Po roce zavítá do Žďáru vynikající 
pianista, student 5. ročníku a letoš-
ní absolvent magisterského studia na 
Janáčkově akademii múzických umě-
ní v Brně, pedagog Pavel Zemen. 

Jeho vystoupení pořádá ZUŠ Fran-
tiška Drdly ve svém koncertním sále 
ve čtvrtek 16. 1. od 17 hodin. 

„Interpretace Pavla Zemena vyni-
ká přesvědčivou sdílností, vytříbeným 
vkusem, tónovou kulturou a pestrostí, 
umocněnou technickou dokonalostí,“ 
oceňuje František Dvořák, kantor a 
nadšený muzikant. Dodává, že zazní 
skladby J. S. Bacha, L. v. Beethovena, 
J. Brahmse a C. Francka. 

„Na tento koncert zveme naše žáky, 

jejich rodiče i veškerou hudbymilovnou 
veřejnost. Po vyslechnutí programu 
následuje Setkání po potlesku - nefor-
mální beseda s umělcem,“ zve Dvořák, 
coby zástupce ředitelky ZUŠ. -red-

Pianista Pavel Zemen 
vystoupí ve žďárské „zušce“

Vánoční besídka
Moje vnučka Markéta navštěvuje 

pátou třídu ZŠ v Zámku Žďáře, která 
patří ke 4. ZŠ Švermova.

Jednou za dva roky nacvičují paní 
učitelky s dětmi z pěti tříd, družiny 
a mateřské školy na vánoční besíd-
ku. Ta se konala 12. prosince 2019 v 
Sokolovně ve Žďáře II.

Zcela naplněný sál rodičů, praro-
dičů a dětí měl vánoční atmosféru. 
Vystoupení byla silně emotivní a 
krásná. Obdivuji paní učitelky, jejich 
trpělivost a lásku, kterou věnova-
ly každému vystoupení a myslím, že 
jim mohu takto za všechny přítomné 

poděkovat.
Besídku zahájili ředitel ZŠ Jaro-

slav Ptáček a ředitelka zámecké ško-
ly Hana Olšiaková, kteří nám popřáli 
krásné zážitky z vystoupení a vánoč-
ní svátky.

Besídku uváděli žáci 5.třídy Marké-
ta Němcová a Adam Staněk.

Celou vánoční atmosféru zakonči-
la dojemná závěrečná píseň „Vánoč-
ní modlitbička“, kterou zpívali všich-
ni žáci.

Chtěla bych všem žákům, také 
všem učitelům poděkovat za pře-
krásný nesmazatelný zážitek.

 K. Němcová

Napsali nám

 Foto: archiv www.mhflj.cz
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Dětské hlásky před Vánocemi zazněly 
Domovem klidného stáří na Okružní 
ulici i Seniorpenzionem v ulici Horní.

Žáci ZŠ Palachova vystoupili v pon-
dělí 16. 12. v obou domovech s pás-
mem vánočních koled.

Písně doprovodili tancem, hrou na 
fl étny, recitací i pohádkou. V závěru 
děti strhly ke zpěvu koled i babičky a 
dědečky. Popřáli si vzájemně hodně 
zdraví v novém roce 2020. Atmosféra 
byla pro děti i posluchače, které dělí 
celé dvě generace, svátečně dojemná.

Zpěváčky z 1. třídy doprovázeli na 
fl étny žáci z 5. třídy a také učitelka 
Miloslava Brychtová na varhany a Jaro-
mír Brychta na kytaru. 

Následně aktéři s vůní Vánoc a svá-
teční náladou nezapomněli ani na uči-
tele a důchodce školy ZŠ Palachova.

-red-
MALÍ koledníci přinesli seniorům čas 
Vánoc. Foto: archiv ZŠ Palachova

Koledníčci si zazpívali
se seniory vánoční písně

Předvánoční besídka
a soutěž Skřivánci pobavily

Zpěvem a hrou na hudební nástroje žili v předvánočním týdnu žáci ZŠ 
Komenského 2.

V pondělí 16. 12. proběhla ve škole tři předvánoční vystoupení pěveckých 
sborů Sluníčka, BlueJeans a dětí z kroužku Hra na fl étnu.

Dopoledne se na akci přišly podívat děti z 1. stupně i předškoláčci. Odpo-
ledne do školní tělocvičny zavítali rodiče. V předvánočním shonu načerpa-
li slavnostní atmosféru. Při odpoledním vystoupení se představili i zpěváci a 
hudebníci z 9. B. Program připravily učitelky Eva Šimurdová, Eva Hrnčířová, 
Renata Skořepová a Eva Ceralová.

V pátek 20. 12. završila týden školní pěvecká soutěž Skřivan. -lko-
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www.farmeko.cz    

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola 
Jihlava

obory SOŠ:

obory VOŠ:

rekvalifikace:

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
LABORATORNÍ ASISTENT

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ ASISTENT

KOSMETIČKA

(denní i kombinované studium)

Besedy s osobnostmi, exotika, 
škola vynálezců či Den pro dětskou 
knihu... Na dvacet tisíc účastníků 
navštíví ročně desítky akcí pořá-
daných v Knihovně Matěje Josefa 
Sychry. 

Není tomu jinak ani letos. Kultur-
ní a vzdělávací akce, aktivní tráve-
ní volného času i celoživotní vzdě-
lávání. To je široký záběr, z něhož 
si můžeme vybrat. Rok 2020 ve 
žďárské knihovně nabídne i úplné 
novinky. 

První žďárský Čtenářský spolek 
byl založen roku 1848 a za 172letou 
tradici čtenářství máme ve Žďáře 
knihovnu spojenou nejvíce s kni-
hami. I v době pokrokových médií 
platí, že kniha je stále ve velké obli-
bě. Dokonce zima je časem, kdy se 
nejvíce čte. 

Žďárská knihovna coby moderní 
instituce přináší moderní přístupy. 
Zaměřuje se na vzdělávání všech 
generací. Její celoroční program 
tvoří přednáškové cykly, literární, 
hudební pořady, besedy a setkání 
s osobnostmi, koncerty, divadelní 
představení, fi lmové projekce, fes-

tivaly, jazykové kurzy, akce pro děti, 
mládež i seniory.

Zajímavé tipy letošního roku pro 
ŽN představují knihovnice Dana 
Licková a Kateřina Hošková - a je 
nač se těšit.

Hned v lednu se v knihovně 
můžeme zúčastnit kurzu první 
pomoci, kdy zástupce Českého čer-
veného kříže předvede, že záchrana 

života není věda. 
„Pro milovníky Vysočiny a její his-

torie nabídneme besedy s Miloslavem 
Lopaurem z Regionálního muzea a 
besedu s Věrou Rudolfovou. O Josef-
ské noci se setkáme s autorkou detek-
tivních příběhů Michaelou Klevisovou, 
v dubnu s nakladatelem a spisovate-
lem Jiřím Padevětem,“ uvádí Kateřina 
Hošková.

Dodává, že pro příznivce exotiky 
je v plánu beseda o Hmyzí kuchyni 
s ochutnávkou cestovatele Davida 
Švejnohy. 

Dětské oddělení pozve děti první-
ho stupně ZŠ na literární workshop 
Vynálezce Alva - škola vynálezců se 
autor komiksů Jiřím W. Procházkou 
a besedu se Zuzanou Pospíšilovou. 

„K nejoblíbenějším akcím pro děti 
a rodiče patří Den pro dětskou kni-
hu. Tvůrčí dílny navštíví stovka dětí a 
rodičů. V roce 2020 knihovna prvním 
rokem uspořádá o prázdninách týden-
ní příměstský tábor. Velkou novinkou 
bude veletrh dětské knihy, který se 
uskuteční od 22. 5. na žďárském zám-
ku,“ informuje Dana Licková. Akce 
zaměřená na dětskou knihu a dětské 
čtenářství nabídne návštěvníkům 
pestrou nabídku aktivit, od dětských 
knih, učebnic, časopisů či desko-
vých her až po zajímavé vzdělávací 
přednášky pro děti, rodiče, učitele či 
knihovníky. Vše bude doprovázeno 
zábavným programem pro děti. 

„Akce bude probíhat ve spoluprá-
ci s komisí pro čtenářskou gramotnost 
Místního akčního plánu vzdělávání 
II.,“ upřesňuje Dana Licková.  -lko-

DĚTI se mohou v knihovně rozvíjet i při akcích zaměřených na rukodělné doved-
nosti. Ilustrační foto: archiv KMJS

Knihovna chystá plejádu vzdělávání

Přednášky, soutěže
Zde jsou lednové tipy do žďár-

ských pointů, které najdeme ve 4. 
patře městské polikliniky.

� 14. 1. 9.00, Senior point
Borneo - cestovatelská přednáška 

Romana Veselského 
� 21. 1. 9.30, Family point
Péče o dětský chrup: hygienické 

návyky u dětí - přednáška zdravot-
nického pedagoga.

� 28. 1. 9.00, Senior point
Soutěž o nejchutnější masopust-

ní sekanou - degustace a hodnocení 
tradičních i nových receptů na seka-
nou. -red-

Vzdělávání všem
Tradiční volné přednášky z cyk-

lu Vzdělávat se lze v každém věku 
pokračují i v roce 2020. Konají se vž-
dy od 15.30 v aule gymnázia.

8. 1. TOULKY PO EKVÁDO-
RU A GALAPÁGÁCH, Mgr. Lenka 
Formanová.

22. 1. PA� NORMÁLNÍ JEVY, 
RNDr. Stanislav Novák. -red-
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Jako ryba ve vodě - tam se 
cítí doma. Voda je odmalička 
součástí celého jejího života. 
To říká 17letá reprezentantka 
v ploutvovém plavání Adéla 
Švomová ze Žďáru n. S.
� Lenka Kopčáková

Dlouhovlasá vysoká slečna přišla do 
redakce s maminkou, s níž si ve výšce 
nezadá. Vydala se také v rodinných šlé-
pějích. Ploutvovému plavání se věnovali 
maminka Iva (závodila jako Ferdusová), 
strýc i dědeček Erich Ferdus. Ten v roce 
1968 patřil k zakladatelům Čochtan klu-
bu. Kuriozitou je, že klub nese jméno 
českého vodníka ze Zlaté stoky, a sám 
Jan Werich učinil první zápis do žďárské 
klubové kroniky.

Její parketou je sprint
“Mám ráda ten pocit pod vodou, kde 

není nic slyšet, jsem jen sama se sebou a 
musím se překonat,“ říká na úvod něko-
likanásobná držitelka zlatých medailí 
z národních soutěží po Evropě a dvou 
bronzů ze světových pohárů. Jen při 
letošním Mistrovství ČR se jí blýsklo na 
krku devět zlatých z celkem 13 medailí.

Jak Adéla na úvod vysvětluje, existují 
dva styly ploutvového plavání. „Styl del-
fín se plave s jednou velkou ploutví a styl 
bi-fins se dvěmi gumovými ploutvemi. Je 
to takový obohacený kraul se šnorchlem a 
ploutvemi,“ připodobňuje. 

Sama závodí s jednou ploutví. Ta také 
něco váží a při cestování je pro dívku 
nutnou zátěží. „Mám ploutev z karbo-
nu, takže je hrozně křehká na přepravu a 
balím ji do různých krytů,“ říká závodni-
ce. Ploutev stála 15 tisíc Kč.

Adélinou oblíbenou disciplínou je 
sprint na 50 metrů. „Plave se na jeden 
nádech bez šnorchlu,“ vysvětluje dívka. 
Dlouhé tratě lze plavat také pod vodou 
s lahví stlačeného vzduchu. „Nejdelší 
distance je 400 metrů, tedy osm 50metro-
vých bazénů. Láhev si držíme před sebou,“ 
popisuje.

 
Zadržet dech

není pro každého
Pro rychlost závodníka je velmi 

důležitý aerodynamický tvar těla, aby jej 
voda snadno obtékala. Plavec má tedy 
paže vytažené vpřed, dlaň přes dlaň a 
hlavu maximálně skrytou mezi pažemi, 
aby profil těla byl co nejmenší. Šnorchl 
je připevněn zepředu na hlavě, aby 
nepřekážel.

V této poloze závodník pluje vlněním 
těla, což je pořádný nápor na břišní a 
stehenní svaly. Takže dívka problémy 
se špíčky nemá, spíš se jí na břiše rýsu-
je želvička. 

„To jo,“ směje se. „Ještě hraji volejbal. 
Na plavání je fajn, že se zapojují všechny 
svaly komplexně. Mohu relativně jíst, co 
chci,“ vítá.

Náročná u ploutvového plavání je prá-
ce s dechem, tedy spíš jeho zadržování. 
„Ne každý to úplně zvládá. Zadržet dech 
ve velké fyzické námaze je opravdu nároč-
né, ale postupně se dá zvyknout,“ říká 
závodnice. 

V ploutvovém sportu existují i závody 
na volné vodě. Nejdelší oficiální distan-
cí při MS a ME je šest kilometrů. Adél-
ka Švomová již při MS plavala ve štafetě 
na 4 x 2 km v moři.

„To bylo letos v létě při MS v Egyptě. 
Byla tam hodně teplá voda a orientova-
li jsme se podle velkých, špatně viditelných 
bójek,“ vzpomíná. Prý to bylo krátce po 

všech těch zprávách o útocích žraloků. 
„Ale viděla jsem všeho všudy pár medúz a 
jednoho malého rejnočka,“ směje se dív-
ka. K Egyptu však později...

Když ploutvička
zůstala na bloku

S ploutvovým plaváním Adélka začí-
nala v útlém věku. Předtím chodila do 
Plaváčka. „Od plavání kojenců jsme pak 
plynule přešly na ploutve. První závod 
absolvovala v pěti letech,“ vzpomíná 
maminka. Dcera potvrzuje, že dodnes si 
živě pamatuje to nádherné štěstí ze své 
první medaile. Soupeřila se závodníky 
nejméně o pět let staršími. 

„Při startu jsem však vyskočila z plout-
vičky,“ směje se dnes nad začátečnickou 
chybou. „Protože se do ploutví obtížně 
dostává, musejí se mydlit nohy. Jenže já si 
mýdlo nevymyla dobře a při skoku z blo-
ku jsem tam jednu ploutvičku nechala,“ 
vzpomíná. 

Ale malá bojovnice to tehdy nevzdala 
a závodila jen s jednou ploutví. Samo-
zřejmě z výsledku byla smutná. 

Ale mamka šla tajně za pořadateli, jest-
li nemají medaili navíc. A měli. Dokon-
ce statečnou dívku vyhlásili a ocenili.

„Z medaile jsem měla takovou radost, 
že jsem s ní ještě dva dny spala,“ ohlíží se 
smíchy. Jak vidno, ocenění ve správnou 
chvíli nastartovalo dívčinu vůli vítězit. 
Se sebezapřením se postavila náročným 
tréninkům. 

Dnešní studentka třetího ročníku 
gymnázia většinu dní v týdnu vstává 
v pět a za hodinu už skáče do vody. Po 
tréninku běží do školy. Pak následuje 
další „suché“ posilování ve volejbale.  

„Pro mě je nejhorší ráno vyskočit z poste-
le, ale ty ranní tréninky v bazénu mám 
raději, protože jsem čerstvá. Při mých 
odpoledních výkonech je už hodně poznat 
únava z celého dne,“ vysvětluje mladá 
závodnice.

Na otázku, jak při tak náročných akti-
vitách zvládá studovat, Adélka vysvětlu-
je, že důležité je tzv. zajet režim. „Z volej-
balu se vracím kolem půl sedmé a začnu se 
učit. Ne, že bych se musela nějak strašně 

drtit, ale určitě se učím víc než na základ-
ce. 

Pak musím jít brzy spát, protože ráno 
opět brzy vstávám,“ nastiňuje svůj den. 

Bude rodinná rozplavba?
To by asi každý nezvládl. Áďa se ale 

směje: „Sport mi pomáhá okysličovat 
mozek a učení mi večer leze dobře do hla-
vy.“ 

Z útlého dětství si plavkyně vybavu-
je rodinné chvilky pod hladinou, kdy 
ploutve nasadili maminka i děda. Tu a 
tam padla dobrá rada... 

„Já jsem však zastáncem toho, že ofici-
álně své děti nemáme učit,“ vstupuje do 
povídání maminka. Sama v Čochtanu 
učila cizí děti a Adélku naučila s plout-
vičkami druhá trenérka. 

„Ani dnes nemám ráda, když mi mamka 
měří čas,“ mrkne na ni dívka spiklenecky. 
„Ale prozradím jeden náš plán. Mamka si 
zde ve Žďáře opět po čase zazávodí. A moc 
bych chtěla, abychom byly spolu v rozplav-
bě,“ směje se. Maminka se na oko čertí...

Adélinou parketou jsou sprinty. První 
velký zahraniční závod absolvovala ve 
svých 15 letech, Světový pohár v maďar-
ském Egeru. Tehdy medaili nezískala, o 
rok později však splnila A-limit do juni-
orského národního týmu a kvalifikovala 
se tím na nastávající Mistrovství Evropy.

Medaile pro jedinou Češku
„Od malička bylo mým snem dostat se 

do reprezentace a bojovat za svoji zemi,“ 
říká dívka. A loni v Egeru zažila první 
velký úspěch. Se svým oblíbeným sprin-
tem na 50 m při SP vybojovala bron-
zovou medaili. „Byla jsem jediná z čes-
kých dívek, která získala medaili. Šťastně 
jsem mámě slzela do telefonu,“ vzpomíná. 
Následovalo Mistrovství Evropy v turec-
kém Istanbulu. Tam Áďa plavala relativ-
ně dobře, umístila se devátá, těsně pod 
finálem. 

Zato na letošní únorový SP v Maďar-
sku Adélka odjížděla ve špatném roz-
položení. „Zrovna jsem prožívala moje 
osobní těžké období. Zamilování a roz-

chod, znáte to...,“ říká.
Ale hned první den zaplavala B-limit 

ve sprintu. K tomu získala bronzovou 
medaili na dvojnásobnou trať (100 m) 
pod vodou s lahví. „Když jsem dojela tře-
tí, byla to úplná euforie. Vše špatné ze mě 
odpadlo,“ vzpomíná. 

A placky na krku z těch nejvzácněj-
ších kovů jí letos až do prázdnin přibý-
valy. Na dubnovém Mistrovství Sloven-
ska v Bratislavě překonala A-limit o tři 
desetiny. O měsíc déle na Mistrovství 
Rakouska v Linci vyhrála všechny čtyři 
tratě a ještě dosáhla nejlepšího výkonu 
své kategorie B. 

Na Mistrovství ČR, které se konalo 
letos na přelomu května a června, zís-
kala 13 medailí, a devět z toho bylo zla-
tých - třikrát v kategorii žen, kde jsou na 
závodnice daleko vyšší nároky.

No a pak, uprostřed letních prázdnin 
přišlo Mistrovství světa v Egyptě. Čes-
ká juniorská desítka (pět kluků a pět 
dívek) si předtím vyzkoušela podobné 
podmínky při soustředění v Chorvat-
sku. „Ale horko v Egyptě nás zaskočilo. 
Závodíme v celotělových plavkách, ty ani 
nešly navléknout, jak jsme byli zpocení,“ 
vzpomíná dívka. 

Tak už mě snad
žralok nesežere

Celkem čtyřikrát se dostala do finále 
a na „stovce 100PP“ zajela český juni-
orský rekord. „Byla jsem první juniorkou, 
co to zvládla pod 42 vteřin. Wow! To jsem 
fakt nečekala,“ raduje se ještě dnes.

Druhý den Adéle při závodu pod 
vodou vypadla automatika z pusy, takže 
dojela se ztrátou. Třetí den MS se jela 
Adélina „padesátka“. Jenže ve finále zaú-
řadovala smůla. 

Závodnice kvůli přesnosti časů startují 
z měřicích desek. Ta Adélina byla uvol-
něná a závodnice si o ni roztrhla plavky. 
Při sprintu je nutné být zcela koncent-
rovaný, ale příhoda dívku rozhodila. „Ty 
plavky stály 10 tisíc. Začala jsem brečet do 
brejliček, ale plavala jsem...“ uvádí. Nako-
nec dívčin čas nebyl tak zlý, ale zůstal 
sedm setin pod jejím osobním rekor-
dem. „Měla jsem natrénováno na víc,“ 
lituje závodnice. 

V předposlední den SP se Žďáračce 
ve finále podařila padesátka pod vodou. 
Radovala se. „Podle videí jsem byla kolem 
pátého místa,“ vzpomíná. Jenže startova-
cí desky kvůli poruše nezměřily časy a 
tak rozhodčí určili pořadí dle předcho-
zího postupu. 

„Když jsme poslední den jeli 4 x 2 km 
na volném moři, říkala jsem si, že už se 
mi staly tři věci, tak mě snad ten žralok 
nesežere,“ vzpomíná Áďa na tehdejší sar-
kasmus. 

Češi nakonec skončili šestí, což byl 
úspěch. Ale Adélka bez medaile byla 
zklamaná.

Jeden velký sen...
Dnes již hledí dál. „Rok 2019 byl můj 

poslední v juniorce, od ledna začínám seni-
orský věk a jdu do áčka,“ říká. Má vel-
ký sen dostat se do národní seniorské 
reprezentace. 

„V roce 2020 se jede mistrovství světa 
v ruském Tomsku a moc bych tam chtěla,“ 
určuje si dívka další milník. 

„Příští rok mne také čeká maturita. To 
se bojím,“ přiznává. O svém povolání 
zatím Adéla Švomová nemá bližší před-
stavu. „Určitě vím, že to nebude medicína. 
Velmi ráda komunikuji s lidmi a tak se asi 
vydám cestou managementu, podnikání či 
personalistiky,“ naznačuje studentka. 

Plavkyni se letos blýsklo devět zlatých

PLOUTVOVÉ plavání jako rodinná tradice. Závodila i maminka Iva (vlevo). 
Áďa ukazuje své nejvzácnější medaile.  Foto: Lenka Kopčáková



Vánoční svátky skončily a většina 
z nás se po dovolených vrací do pra-
covního procesu. Že se vám nechce? 
Tak začněme tedy zvolna. Úsměv na 
tváři nám může vykouzlit pár citátů a 
moudrých rčení o práci, vlastnostech 
a mezilidských vztazích. Mnohá jsou 
aktuální a vtipná po desetiletích či 
dokonce po staletích.

Africká přísloví:
Práce oslabuje muže a posiluje ženy.
Rána, kterou zasadil přítel, se neho-

jí.
Chytrý nepřítel je lepší než hloupý 

přítel.
Shoda není snadná, ale převaha 

bolí.
Arabské přísloví
Tajemství je tvým sluhou, držíš-li 

je; tvým pánem, sdělíš-li je.
Asijské přísloví
Zmije svléká kůži, ale zmijí srdce si 

nechává.
Židovské přísloví
Kozel je nebezpečný zepředu, kůň 

zezadu, hlupák ze všech stran.

A jdeme na citáty. Jako první nech-
me promluvit české klasiky.

Karel Čapek (český spisovatel a 
novinář, † 1938 )
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Citáty slavných o lidech a práci
„Mladá generace má pocit, že s ní při-

chází lepší svět. Stará garda má pocit, 
že s ní ten lepší svět odchází.“

„Kritizovat znamená obviňovat auto-
ra, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, 
kdybych to uměl.“

„Ze dvou mínění vítězí vždy to hluč-
nější.“

Tomáš Baťa (český podnikatel 
zvaný „král obuvi“, †1932 )

„Každá rána, kterou jsme utrži-
li, vyrazí z nás nějaký klín, který nám 
překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti 
rozumni, abychom se z ní poučili.“

„Než něco řeknu, musím přemýšlet, co 
mi ten druhý odpoví.“

Otto František Babler (český 
spisovatel, básník, historik a polyglot, 
† 1984)

„Nejhorší způsob hlouposti je pev-
né přesvědčení, že jsem chytrý.“

Ivan Blatný (básník, esperantis-
ta, †1990)

„S poctivostí nejdál dojdeš, ale nepo-
ctivci jsou tam dřív.“

Myšlenky světových
osobností:

Joseph Addison (anglický poli-
tik, † 1719)

„Neexistuje nic skutečně cenného, čeho 
může být dosaženo bez práce a náma-
hy.“

„Nejlepší způsob lichocení je nechat 
druhého hovořit a být posluchačem.“

Francis Bacon (anglický filozof, 
vědec, † 1629)

„Mladí lidé se hodí spíš k tomu, aby 
vynalézali, než aby soudili.“

Giambattista Basile (neapol-
ský sběratel pohádek, † 1632)

„Jazyk nemá kosti, ale může zlámat 
vaz.“

Napoleon Bonaparte (fran-
couzský generál a císař †1821).

„Armáda beranů, kterou vede lev, je 
silnější, než armáda lvů, kterou vede 
beran.“

„Slaboši čekají na příležitost, silní ji 
vytvářejí.“

„Jsou zloději, které zákon netrestá, 
třebaže kradou člověku to nejcennější: 
čas.“

„Ženy mají dvě velké zbraně: líčení a 
pláč. Naštěstí nemohou použít obě sou-
časně.“

Arthur Bloch (americký autor 
knih Murphyho zákonů, *1948).

„Každý byrokratický systém připomíná 
žumpu - to největší svinstvo se vždycky 
dere nahoru.“

„Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, 
si na tebe vzpomene - až se zase octne v 
nouzi.“

 „Nikdy nic nevychází podle plánu.“
-lko-
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Pošlete nám

ivotopis 

a sta te se

sou í 

našeho týmu.

ControllerNeustále rosteme!

V recepci společnosti Telefl ex stál 
i letos Strom splněných přání. Opět 
se nadělovalo, a to nejen dětem ze 
SASky, ale i pejskům z místních 
útulků.

Již pátým rokem zaměstnan-
ci žďárské fi rmy Telefl ex podpořili 
dobročinný projekt Oblastní cha-
rity ve Žďáře n. S., v podobě sociál-
ně aktivizačních služeb pro rodiny s 
dětmi ze sociálně znevýhodněného 
prostředí.

„Děti si napsaly nebo nakreslily na 
přáníčko dárek, který by chtěly dostat 
od Ježíška, a my jsme těmito přáníčky 

ozdobili náš vánoční strom v recepci,“ 
říká Darina Hemzová z personální-
ho oddělení společnosti. 

Zaměstnanci pořizovali vysněné 
dárky, na ty dražší se skládala celá 
oddělení. Pořízené dárky také sami 
zabalili a připojili dané přáníčko, aby-
chom věděli, komu dárek poputuje. 

Cílem je, aby na stromku nezůsta-
lo žádné přání nesplněné, nikdo nes-
mí zůstat bez dárku. Zbývající přá-
ní jsme tedy vyplnili z peněz, které 
má fi rma vyčleněny na charitativní 
aktivity, tzv. CSR,“ dodává Darina 
Hemzová. Na stromku tentokrát 

viselo až 82 přáníček.
Jak pro ŽN upřesňuje vedoucí pro-

jektu SAS Radka Krejčová, dárky ze 
Stromu přání Telefl ex poputují za 
dětmi do Žďáru a blízkého okolí.

„Rodičům jsme vysvětlili, že dárky 
nekupuje žádná nadace, ale ,Ježíškem´ 
jsou i lidé s průměrnými příjmy, kteří 
se před Vánocemi rozhodli podarovat 
někoho cizího, třeba i na úkor vlast-
ních dětí či blízkých,“ dodává zástup-
kyně Charity.

Telefl ex se snaží každoročně zapojit 
se se zaměstnanci do několika tako-
vých projektů. V listopadu podpořili 

nápad své kolegyně paní Strachové, 
která každý rok obdarovává místní 
útulek pro psy. Řekla si, že by jí letos 
v jejím snažení mohl její zaměstna-
vatel pomoci. Pro všechny v Telefl e-
xu se tedy vyvěsila výzva se snahou 
naplnit celý nákladní služební vůz 
krmivem pro psy, pelíšky či hrač-
kami. Lidé se opět semkli a začali 
nosit potřeby pro pejsky opravdu ve 
velkém. Nakonec se služební auto 
naplnilo dokonce 2x! Díky tomu se 
sbírkou nepodpořil pouze žďárský 
útulek, ale i útulek ve Velkém Mezi-
říčí.  (z01-tfxZ)

Telefl ex letos naděloval dárky nejen 
dětem, ale i místním útulkům

z01-tfxZ

z01-tfxZ
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Klub českých turistů

Kino Vysočina

Knihovna M. J. Sychry        

Kultura Žďár n. S.
Kultura Žďár n. S. 

program na leden 2020

� POŘADY PRO DĚTI
Dětské divadelní předplatné 
� St 8. 1. 9.00, 11.00; Čt 9. 1. 

8.45, MD HONZA A LESNÍ 
SKŘÍTEK - Byl jednou jeden les – 
nebo smetiště? Trvá 45 minut

� Ne 19. 1. 15.00, DK HÝBÁN-
KY S TÝNOU A ZDEŇKEM - 
Dětský karneval. 

� Ne 26. 1. 15.00, MD MATÝ-
SEK – A. Zdeněk Polách, jediný 
břichomluvec v ČR.

� DIVADLA
� St 29. 1. 19.00, MD HRDÝ 

BUDŽES – Bára Hrzánová a Diva-
dlo A. Dvořáka Příbram.

� KONCERTY
� Po 13. 1. 19.00, SR BOHU-

MÍR STEHLÍK: HUDBA 
NAPŘÍČ STOLETÍMI– Klavírní 
recitál.

� St 15. 1. 17.00, MD VÁNOČ-
NÍ KONCERT ZUŠ 

� Po 20. 1. 19.00, DK ONDŘEJ 
HAVELKA a MELODY MAKERS 
- Swing nylonového věku.

� St 22. 1. 19.00, MD ROMAN 
HORKÝ A KAMELOT & Smyč-
cový kvartet

� VÝSTAVY
� 3. 12. – 5. 1. Galerie SR 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA HRAČEK
� 10. 1. – 9. 2. Galerie SR VĚRA 

DYTRYCHOVÁ: CESTOU ZA 
MRAKY – Při vernisáži 10. 1. od 
16.00 v Galerii DP Malý princ diva-
dla Já to jsem. Otevřeno: út - pá 
(10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00), so, 
neděle (14.00 - 17.00)

� 10. 1. – 9. 2. Malá Galerie SR 
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ A MŠ 
POLNIČKA -Otevřeno dle IC.

� Do 31. 1. MD VÁCLAV 
LAMR: OBRAZY - Otevřeno 
hodinu před a během představení.

� PŘIPRAVUJEME
 1. 2. YZOMANDIAS & NIK 

TENDO, DK 
 5. 2. LADISLAV ŠPAČEK - Eti-

keta v kostce, MD
10. 2. TRAKTÁT O LÁSCE – 

DP komorní, MD
15. 2. JIŘINKOVÝ BÁL – Ples 

Kultury Žďár a Active SVČ 
17. 2. FREDERICK – DP žluté, 

MD
18. 2. VÁCLAV NECKÁŘ & 

BACILY, MD
19. a 20. 2. BROUHÁDKA – 

DDP, MD
25. 2. NITUŠKA - DP zelené, 

MD
26. a 27. 2. LAZY GOAT - KM I, 

MD

DK – Dům kultury;,MD – Měst-
ské divadlo; SR – Stará radnice.

Předprodej: pokladna DK po, út, 
st 13.00 – 17.00. Info: 566 502 253, 
e-mail: dkzdar@dkzdar.cz

Pokladna KV je otevřena hodinu 
před a do začátku posledního před-
stavení (564 407 559)ON-LINE na 
www.dkzdar.cz.

Pátek 3. ledna
14.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 

II - Animovaný (USA 2019, ČD 
2D); 17.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
- Romantický (Česko 2019, 2D); 
19.30 NENÁVIST - Horor (USA 
2020, T 15+ 2D)

Sobota 4. ledna
14.30 ŠPIÓNI V PŘEVLEKU – 

Animovaný (USA 2019, ČD 2D); 
17.00 ZAKLETÉ PÍRKO - Pohádka 
(Česko 2019, 2D); 19.30 ŠŤASTNÝ 
NOVÝ ROK – Opakování, 2D

Neděle 5. ledna
14.30 ZAKLETÉ PÍRKO – Opa-

kování, 2D; 17.00 STAR WARS: 
VZESTUP SKYWALKERA - Sci-Fi 
(USA 2019, T 2D ATMOS)

 
Čtvrtek 9. ledna
17.00 DOKONALÁ LEŽ - Dra-

ma (USA 2019, T 12+ 2D); 19.30 
CATS - Muzikál (VB / USA 2019, T 
12+ 2D ATMOS)

Pátek 10. ledna
17.00 MŮJ PŘÍBĚH – Roman-

tický (Česko 2019, 12+ 2D); 19.30 
POD VODOU - Horor (USA 2020, 
T 12+ 2D)

Sobota 11. ledna
14.30 TROLLOVÉ A KOUZEL-

NÝ LES – Animovaný (Nor. / Kan. 
2018, ČD 2D); 17.00 ZAKLETÉ 
PÍRKO – Opakování, 2D; 19.30 
CATS – Opakování, 2D ATMOS

Neděle 12. ledna
14.30 PAT A MAT: KUTILSKÉ 

TRAMPOTY - Animovaný (Čes. 
2019, 2D); 17.00 NA NOŽE - Mys-
teriózní (USA 2019, T 12+ 2D)

Čtvrtek 16. ledna
17.00 KAREL SVOBODA: 

ŠŤASTNÁ LÉTA - Dokument 
(Čes. 2020, 12+ 2D); 19.30 Filmo-
vý klub: FABRIKA - Krimi (Rus. / 
Fra./ Arm. 2018, T 15+ 2D)

Pátek 17. ledna
17.00 DOLITTLE – Rodinný 

(USA 2020, ČD 2D); 19.30 MIZE-
ROVÉ NAVŽDY -Krimi (USA 
2020, T 12+ 2D ATMOS)

 
Sobota 18. ledna
14.30 ZAKLETÉ PÍRKO – Opa-

kování, 2D; 17.00 AMUNDSEN 
– Životopisný (Nor. / Švéd. / Čes. 
2019, T 12+ 2D); 19.30 PŘÍ-
PAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA - 
Krimi(Čes. 2020, 12+ 2D) 

Neděle 19. ledna
14.30 DOLITTLE – Opakování 

3D; 17.00 PŘÍPAD MRTVÉHO 
NEBOŽTÍKA - Opakování, 2D

Čtvrtek 23. ledna
14.30 Bio senior: VLASTNÍ-

CI – Drama (Čes. 2019, 12+ 2D); 
17.00 ODLOŽENÝ PŘÍPAD: 
HAMMARSKJÖLD - Dokument 
(Dán. / Nor. / Švéd. / Bel. 2019, T 
2D); 19.30 TENKRÁT PODRU-
HÉ - Romantický (Fran. 2019, T 
15+ 2D)

Pátek 24. ledna
17.00 DOLITTLE – Opakování 

2D; 19.30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁ-

MOST - Komedie (Čes. / Slov. 
2020, 2D)

Sobota 25. ledna
14.30 MEDVÍDCI BOONIE: 

CESTA DO PRAVĚKU - Animova-
ný (Čína 2019, ČD 2D); 17.00 PŘÍ-
LIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST – Opa-
kování, 2D; 19.30 POD VODOU 
– Opakování, 2D

Neděle 26. ledna
14.30 NA NOŽE – Opakování, 

2D; 17.00 RICHARD JEWELL - 
Drama (USA 2019, T 12+ 2D)

Čtvrtek 30. ledna
17.00 MALÉ ŽENY – Romantický 

(USA 2019, T 2D); 19.30 BÍDNÍCI 
– Krimi (Francie 2019, T 12+ 2D)

Pátek 31. ledna
14.30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 

II – Opakování, 2D; 17.00 CES-
TA ZA ŽIVOU VODOU - Fanta-
sy (Nor. 2019, ČD 2D); 19.30 MŮJ 
PŘÍBĚH – Opakování, 2D. 

21. 1. 16.00 odd. pro děti a mládež 
ZÁCHRANA ŽIVOTA NENÍ 

VĚDA – volný kurz první pomo-
ci v režii Českého červeného kříže. 
Pomoc postiženému v bezvědomí, 
se srdeční zástavou, při masivním 
krvácení a v dalších život ohrožují-
cích stavech.

29. 1. 18. odd. pro dospělé čtenáře 
REBELSKÁ STŘEDNÍ V BER-

LÍNĚ – volný dokument v rámci 
projektu Promítej i ty! Na téhle SŠ 
není žádná ředitelna a nerozdáva-
jí se známky. Učitele si platí studen-
ti a oni sami rozhodují o osnovách a 
chodu školy. Na konci je čeká státní 
maturita, stejná jako jinde...

31. 1. 12.00, odd. pro děti a mlá-
dež

PRÁZDNINOVÉ TVŮRČÍ 
ODPOLEDNE - dílna pro děti

Výstavy
� 6. – 31. 1., Galerie u Sychry
KRAJINOU - velkoformátové 

fotografie členů Fotoklubu Vysočina
� 6. – 31. 1., Čechův dům
PEL–MEL - fotografie členů 

Fotoklubu Vysočina. Vernisáž 6. 1. 
v 17.00.

� 7. 1. – 28. 2., odd. pro děti a 
mládež

MALÍ PACIENTI MALÝM ČTE-
NÁŘŮM - výtvarné práce dětí hos-
pitalizovaných v Nemocnici Nové 
Město na Moravě

� Celý leden, pobočka ul. Nádraž-
ní

ADVENTNÍ ČAS – výtvarné prá-
ce žáků z družiny ZŠ Palachova

11. 1. Přibyslav – Kamenná (15 
km) 9.25, nádraží ČD

18. 1. Žďár – Račín (12) 9.00, 
MěÚ

25. 1. Hlinsko - Peklo Čertovina 
(10) 7.30, nádr. BUS

1. 2. Memoriál L. Dymáčka – 
Sobiňov (15) 8.00, nádr. BUS

Vycházky pro veřejnost, každý jde 
na vlastní nebezpečí.

Vánoce ještě do 12. ledna
Věděli jste, že vánoční období 

našich předků končívalo až Hromni-
cemi 2. února? Tehdy se světily sví-
ce „hromničky“, které pak chránily 
úrodu před hromobitím a dům před 
neštěstím.

V Regionálním muzeu se s vánoč-
ní atmosférou rozloučíme 12. ledna. 
Do té doby si ještě můžeme na Tvrzi 
prohlédnout výstavu nazvanou Když 
stromeček zazáří. Přibližuje vánoč-
ní čas 70. a 80. let 20. století, včetně 
obvyklých dárků této doby. Vzpome-
neme, na co všechno se stávaly fron-
ty, čemu se říkalo podpulťák a kde 
bychom našli nejbližší Tuzex.

Bylo by škoda minout svátečně 
vyzdobený Moučkův dům, kde ved-
le historických tradic Vánoc pozná-
me, co se např. prodávalo během 
adventu za 1. republiky a jak vypadal 
měšťanský salon. Nechybí ani tra-
diční horácké zvyky včetně věštění 
budoucnosti. 

Buďte v obraze
Nová výstava nás pozve do Regi-

onálního muzea 28. ledna a bude 
netradičně pojatá. Umělecká díla ze 
sbírek se nám představí trochu jinak. 
Dozvíme se třeba, že obraz interié-
ru žďárského konventního kostela 
namaloval Alois Podloucký. „Zjistíte 
možná i techniku malby, určení podkla-
du, rozměry. Víte ale, k čemu sloužila 
na obraze vymalovaná chórová pře-
pážka, kde ji dnes najdete a co má 
autor společného se Zelenou horou?“ 
ptá se historik Stanislav Mikule.

Zajímavé bude zpozornět u obrazu 
od Václava Süsse z roku 1908. Něco 
prý objevíme ve výtopně u Staré-
ho nádraží. No a jaká velká zvířata 
by na nás mohla vykouknout zpoza 
stromů v pralese na Žákově hoře, to 
si prohlédneme na malbě od Jarosla-
va Bureše. „Přijďte k nám na výstavu 
a budete v obraze. Výstava trvá do 12. 
dubna,“ zve spoluautor expozice. 

 -lko-

4. a 5. 1. MUDr. Olga Semerádo-
vá, ZŠ Palachova 35 (774 430 777)

11. a 12. 1. MUDr. Beáta Bílko-
vá, Strojírenská 6 (566 642 545)

18. 1. MDDr. V. Šírová, Vratisl. 
nám. 12, N. M. n/M (566 616 901)

19. 1. MUDr. Jan Kopecký, Strojí-
renská 6 (566 643 012)

25. 1. MUDr. Kateřina Škorpíko-
vá, Studentská 7 (566 690 123)

26. 1. MUDr. Marcela Koutská, 
Sněžné 134 (566 664 342)

1. a 2. 2. MUDr. Beáta Bílková, 
Strojírenská 6 (566 642 545)

Ordinační doba: 9.00-12.00, aktu-
ální LPS sledujte na www.nnm.cz. 

Regionální muzeum

Víkendové služby 
stomatologů

Připravujeme na únor:
3. - 28. 2., Čechův dům Černo-

bílý svět podle Antonína Vystrči-
la - autorská výstava snímků. Hosté: 
Zdeněk Bureš, Petr Dlouhý, Jan Vol-
ný

3. - 28. 2., Galerie u Sychry Foto-
klub Freeland Žďár n. S. – foto-
grafie. Vernisáž obou výstav 10. 2. v 
Galerii u Sychry. 
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Angličtina a němčina

Renovace van

� Kamenictví Cafourek, Jamská 1670/30, 
591 01 Žďár nad Sáz., Tel: 603 293 136
www.kamenictvicafourek.cz, 
Pomníky – urnové, 1 a 2 hroby, přírodní 
materiály. Nápisy a opravy písma. 
Doplňky: žula, nerez, bronz. Renovace 
pomníků.

� Ing. Petr Novák, kancelář č. 506, Dolní 
165/1, Žďár nad Sázavou, tel.: 732 207 
358, e-mail: gp.novak@seznam.cz
Geodetické práce pro katastr nemovitostí 
a pro výstavbu. Zaměřování pozemků a 
staveb, vytyčování hranic, podklady pro 
pro-jekty, zaměř. skut. provedení staveb.

Kamenictví

Geodetické práce

� Krejčovství Dita Horká. Jamská 30, 
Žďár nad Sázavou. Návrhy a šití na míru, 
střihová služby, úpravy a opravy oděvu.
Tel: 608 645 449 

Krejčovství 

� MALBEST, Nádražní 37/2, Žďár nad 
Sázavou, tel: 603 225 457-8. Veškeré 
malířské a natěračské práce včetně úklidu. 
Nátěry fasád včetně lešení. Protipožární 
nátěry včetně atestu, drobné zednické 
práce.
www.malbest.estranky.cz

� Chromý Pavel, Na Úvoze 16, Žďár 
nad Sázavou, tel: 604 327 730. Malby, 
nátěry. Malby včetně úklidu. Nátěry oken, 
střech, dveří, fasád. Drobné zednické a 
obkladačské práce. 
e-mail: pavelpajos@seznam.cz

Malíři

� Josef Havelka - zakázkové truhlářství. 
Výroba, montáže a opravy kuchyní, 
nábytku, atyp. stavebně - truhlářských 
výrobků. Soustružení dřeva.
Žitná 20, Žďár nad Sáz. 5, tel: 607 574 
429, e-mail: josef-havelka@centrum.cz

Truhlářství

� Skupinové a individuální kurzy 
anglického a německého jazyka všech 
pokročilostí. Příprava na maturitu  
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy za- 
hajujeme vždy v únoru a září v rozsahu 
18 výukových bloků a před zahájením 
máte možnost účastnit se zdarma 2 
náslechových hodin. Individuální výuku 
nabízíme v průběhu roku dle dohody 
včetně Business and Technical English.
Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár n.S. 
(HOTEL FIT, 4.p.), tel: 727 882 103, 566 
620 261, www.systemy-jakosti.cz

� NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, 
záruka 5 let Tel: 608 700 515, www.
renovacevany.eu

Cvičení

� Bednář Svatopluk, prodej – montáž 
- servis kompletního sortimentu stínící 
techniky včetně garážových vrat, sítí proti 
hmyzu a těsnění. 
Tel: 608 111 995,www.zaluzie-bednar.cz

Žaluzie

Služby

Zahradnictví

Tiskárny

� Zahradnictví u Chlubnů přeje všem 
hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce 
2020. S novým slunkem se těšíme na další 
setkání.

� UHLOPARK KŘESŤAN rozváží kvalitní 
bílinské uhlí za nejnižší ceny v okolí Žďáru 
n.S.
Skládáme až do vzdálenosti 7 m a výšky 2 
m. www.krestan-uhli-sterky-pisky.cz
Tel: 733 536 004,
e-mail: rudolfkrestan@seznam.cz

Prodej pevných paliv

� KLIMATIZACE-TEPELNÁ ČERPADLA-
VZDUCHOTECHNIKA
Prodej, montáž, servis, pravidelné kontroly. 
www.svetklimatizaci.cz 
Tel.: 728 385 371
Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou

� Knihařství Kubíčková, Horní 2, Žďár 
nad Sázavou, tel.: 566 622 164, 607 778 
849, po-čt 8-15 hod.
Vazby diplomových prací, časopisů, 
zhotovení kronik, opravy starých knih. 
Paspartování a rámování obrazů.

Klimatizace

Knihařství

� Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Jamská 57,
průmyslová zóna, Ždár nad Sázavou.
Tiskneme letáky, tiskopisy, katalogy, obál-
ky, brožury, knihy, vizitky, samolepky, 
plakáty, pozvánky...
Grafické zpracování, výsek, ražba, číslo-
vání, perforace, knižní vazby. Diplomové 
práce – tisk a vazba.
Tel.: 776 770 372, www.unipress-zr.cz

� Studio Formička, Horní 30, hotel Fit, 
Ždár n. Sáz.
Tvarování postavy, odbourávání tuku 
v podtlaku Vacushape, cvičení na 
rekondičních lavicích, celotělové zábaly, 
lymfodrenáže, solárium.
www.studioformicka.cz, 
tel. 566 626 130, 604 231 229
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Žďárské noviny

Ve Žďáře začala od ledna 2020 
platit nová obecně závazná vyhláš-
ka města o místním poplatku ze 
psů. Ten se ve Žďáře zvyšuje po 28 
letech.

Mezi zastupiteli města ke změně 
cen poplatků ze psů proběhla živá 
diskuze, k níž se v ŽN ještě vrátíme. 
Zde jsou ale hlavní informace.

V rodinném domě zaplatí nově 
majitel za prvního drženého psa 500 
Kč/rok (doposud to bylo 300 Kč) 
a za každého dalšího psa 1200 Kč 
(doposud to bylo 900 Kč/rok).

V domech s více jak dvěma byty, 
což jsou bytovky a obytné domy, 
bude nově majitel platit za prvního 
drženého psa 1200 Kč/rok (dopo-
sud 900 Kč) a za každého dalšího 
psa 2000 Kč/rok (stejné). 

V místních částech Stržanov, Rado-
nín, Mělkovice, Veselíčko a na samo-
tě Bartačky bude majitel platit za 
prvního psa 500 Kč/rok a za každé-
ho dalšího psa 1200 Kč/rok. Dopo-

sud platil 300 Kč/rok a nebyly rozli-
šeny žádné další kategorie.

V místě podnikání provozovny 
zaplatí podnikatel za prvního psa 
1000 Kč/rok a za každého dalšího 
psa 2000 Kč/rok. 

Ze zákona se nemění sazba pro 
občany starší 65 let. Ti budou i nadá-
le za prvního psa platit 200 Kč/rok a 
za každého dalšího psa 300 Kč/roč-
ně. Z celkového počtu majitelů psů 
tvoří lidé nad 65 let celých 40 %.

Poplatek nižší jak 500 Kč je splatný 
do 31. 3., vyšší poplatky si lze rozdě-
lit do dvou částek splatných do 31. 3. 
a 31. 8. kalendářního roku.

Od poplatku ze psů jsou osvobo-
zeni nevidomí držitelé psa či lidé 
závislí na pomoci druhých, držitelé 
průkazu ZTP a ZTP/P. Také chova-
telé cvičící doprovodné psy a držite-
lé cvičící psa pro Policii ČR, Měst-
skou policii či záchrannou brigádu 
kynologů. -lko-

Za psa zaplatíme více

Půldruhého tisíce hrobů na hřbi-
tově Jamská se týká zákaz klasické-
ho pohřbívání do země. Důvodem 
je výskyt podzemní vody a vzdu-
chových kapes, kvůli kterým nedo-
chází ke tlení ostatků.

Jedná se o II. a III. zónu, o kterou 
se hřbitov Jamská rozšiřoval zhru-
ba od 70. let. 20. století. Původ-
ně secesní areál byl otevřen v roce 
1910 a jeho nejstarší část, tzv. I. zó-
na obsahuje 11 řad hrobů. Zde lze i 
nadále pohřbívat do země. Obvyklá 
tlecí doba je od 20 do 30 let.

V novější části hřbitova byl pro-
blém řešen již v roce 2002, kdy měs-
to ve II. zóně stanovilo tlecí dobu 
na 40 let a ve III. zóně na 50 let. 
Ale jak se při praxi postupně ukáza-
lo, v uvedených místech nestačí na 
zetlení ostatků ani tak dlouhé etapy. 
Situace nemá řešení. V novější části 
hřbitova (od 12. řady) je tedy mož-
né pohřbívat už jen do hrobek, kte-
ré mají na rozdíl od hrobu vyzdě-
nou podzemní část, nejběžnější ale 
bude ukládání uren s popelem. 

Od ledna 2020 platí ve Žďáře 
upravený Řád veřejných pohře-
bišť (VP), kterým město reaguje na 
novelu zákona o pohřebnictví.

Před asi třemi lety přesoutěžilo 
nadlimitní zakázku na správu pohře-
bišť, zvítězila místní firma Santa-G. 
Ta spravuje tři městská pohřebiště: 
hřbitov v ulici Jamská, urnový háj v 
ul. Horní a nový hřbitov pod Zele-
nou horou.

Provozovatel má povinnost uvést 
řád VP do souladu s novelou záko-
na, úzce spolupracuje s hydrogeo-
logem, který posuzuje stav a kvalitu 

podloží žďárských hřbitovů.
„Všechny pozůstalé, kteří trvají na 

pohřbu do hrobu, budeme v jejich 
těžké situaci směřovat na hřbitov 
pod Zelenou horou,“ uvádí místosta-
rostka Ludmila Řezníčková (ANO 
2011) mající oblast komunálních 
služeb na starosti. Na novém hřbi-
tově jsou příznivé hydrogeologické 
podmínky a asi po 15 letech lze do 
stejného hrobu znovu pohřbívat. 

Pokud by se rodina rozhodla, 
že ostatky svých předků přemístí 
z Jamské na hřbitov pod Zelenou 
horou, je to dle Řezníčkové možné. 
„Existují na to postupy, které respek-
tují pietu. My jsme takto přemisťovali 
celý hřbitov z areálu poutního kostela 
sv. Jana Nepomuckého,“ připomíná. 
Faktem je, že přesun si musí rodina 
zaplatit. „Ale rozumím lidem. A oni 
naše důvody chápou. Řada z nich již 
přistupuje k pohřbu žehem, aby moh-
li být příbuzní spolu,“ dodává mís-
tostarostka. 

Úplnou novinkou Řádu veřej-
ných pohřebišť je právo rady města 
vyhlásit čestný hrob a cenný náhro-
bek. Rada tak může učinit na zákla-
dě prověřeného podnětu. 

Co z toho pro město vyplývá, při-
bližuje pro ŽN vedoucí odboru 
komunálních služeb Dana Wurze-
lová. Jak říká, cílem je, aby správce 
pohřebišť dle podkladů od města 
vedl seznam čestných hrobů a cen-
ných náhrobků. O ty se bude měs-
to na jeho náklady starat. „Uvedený 
seznam hrobů a náhrobků a rozsah 
péče o ně ještě radou města projedná-
ván nebyl, podklady jsou v přípravě,“ 
informuje D. Wurzelová. -lko-

Změnil se řád pohřebišť

SPORTOVNÍ HALA BOUCHALKY
So 18. 1. 9.00 a 11.30 Pelhřimov, Štoky (kraj. přebor – ml. žákyně)
So 18. 1. 10.00 a 13.00, Polná (krajský přebor – muži)

TĚLOCVIČNA ZŠ PALACHOVA
So 12. 1. 9.00 a 11.30 Bedřichov, Č. Řečice (kraj. přebor – st. žákyně)
So 18. 1. 10.00 a 13.00 Havl. Brod (krajský přebor – kadetky)
So 25. 1. 10.00 a 13.00 Bohemians Praha (2. liga – ženy)
So 25. 1. 10.00 a 13.00 Dvůr Králové (2. liga – muži)
Ne 26. 1. 10.00 a 13.00 Jihlava (krajský přebor – junioři)

Žďárský volejbal
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