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Finance drží
při zemi
V době schvalování žďárského rozpočtu souběžně probíhalo v Senátu
druhé čtení návrhu státního rozpočtu. Žďárským tedy nebyl znám daňový balíček se změnami pro rok 2021 a
plynoucí sekvence na rozpočty měst.
I přes velkou nejistotu Žďár nepřistoupil na rozpočtové provizorium,
které by mohlo být v důsledku komplikací.
Městští zastupitelé schválili střízlivě
připravený schodkový rozpočet města na rok 2021 v objemu necelých
588 miliónů korun. Je sestaven na
základě čistých čísel, zkušeností ekonomů a závazků.
Schválený rozpočet visí na webu
města s podrobným komentářem
k vývoji a tvorbě jednotlivých složek.

Předpokládané příjmy činí celkem
587 792 tis. Kč. Výdajovou část tvoří
393 206 tis. Kč do provozu (tedy 67 %)
a 194 586 tis. Kč do investic (33 %).

Více o rozpočtu města
přinášíme na str. 2
-lko-

Dnes přinášíme:

� Velký rozhovor se starostou

Martinem Mrkosem. (str. 1 a 2)

� Přílohu Vzdělávání. (str. 7 – 11)
� Jak ovlivnil Žďáráky covidový
rok?

(str. 14)

Starosta: Žádná krize nepotrvá věčně

Rok 2020 končí. V historii jej
budeme mít spojený s koronavirem - a v souvislosti s ním i s
velkou lidskostí, obětavostí a
disciplinou.
� Lenka Kopčáková

Uplynulý rok byl také o zahlazování lesních škod po kůrovci a realizaci
vizí k udržení vody v krajině a návra-

tu zeleně do měst.
Na prahu roku 2021 odpovídá na
otázky Žďárských novin starosta
Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Jaký podle vás bude rok 2021 a
co byste Žďárákům hlavně popřál?
Pevné zdraví, trpělivost, naději.
Ten rok nebude vůbec jednoduchý.
Snad se brzy budeme moci očkovat a
vrátit život do starých dobrých kole-

jí. Žádná krize nemůže trvat věčně.

Co myslíte, že bude nejtěžší v
hospodaření a chodu města Žďáru
nad Sázavou?
Nepředvídatelnost. Kolik omezení,
lockdownů, daňových změn, opatření nás ještě může čekat? V těsném
závěsu za tím je vyrovnat se s rapidním poklesem příjmů. Čeká nás
hubený rok, to je realita. Všechno zlé

je ale pro něco dobré – příležitost
dělat některé věci jinak.
Žďár činí kroky ke zlepšování
životního prostředí a zazelenění
města. Co by se podle vás mohlo
stihnout za rok 2021?
Výsadba stovek stromů uvnitř i vně
města. Další zelená střecha (první je
od října na poliklinice).
(Pokračování na str. 2)
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MHD ruší od ledna nevyužívané spoje
V covidové pandemii město Žďár
n. S. utrpělo ztráty i v oblasti městské
hromadné dopravy, kdy mnohdy spoje jezdily téměř naprázdno.
Během pandemie poklesly příjmy
z jízdného v MHD zhruba o 20 %, což
se rovná ztrátě 900 tis. Kč. Na danou
situaci se město rozhodlo reagovat
úpravami v MHD od 1. 1. 2021.
Město dopravní společnosti Zdar
přispívá na provoz MHD částkou 9,5
mil. Kč ročně. Smlouva mezi partnery
je vždy uzavírána na dekády. Od ledna
2020 platí nová desetiletá smlouva.
Dopady covidové pandemie se
dotknou každého z nás. Jak vysvětluje
místostarostka Romana Bělohlávková
(KDU-ČSL), změny v MHD nejsou

rozhodnutím od tzv. zeleného stolu, ale předcházelo jim pečlivé šetření
města a dopravce o výtěžnosti spojů, i
na základě reálných výstupů od řidičů
linek. Dle záznamů dokonce na jedné
z nich cestovali za den jen tři lidé, ale
spoje musí jezdit.
Garantem a dlouhodobým spolupracovníkem města v problematice žďárské MHD je Pavel Drdla, docent na
katedře Technologie a řízení dopravy
DF Jana Pernera Univerzity Pardubice. Ten výstupy a změny vyhodnotil
z pohledu odborníka, ale i se znalostmi občana Žďáru, kterým je.
„Nabízely se nám dvě možnosti, jak
situaci řešit. Zvýšit ceny jízdného a zpoplatnit seniory v MHD nebo snížit inten-

zitu spojů,“ naznačuje místostarostka.
Radní zdražování jízdného zavrhli a
chtějí ztrátu řešit optimalizací jednotlivých linek.
„Nakonec jsme našli smysluplnou
alternativu, kterou je omezení délky jízd
autobusů o 770 km týdně. To by nám
mělo alespoň částečně pokrýt uvedené
ztráty,“ poukazuje Romana Bělohlávková.
Pro představu dodává, že roční
nájezd autobusů ve žďárské MHD je
340 tisíc km.
„Nejvíce se tyto úpravy dotknou linek
č. 4 a 6, a to celkem 17 jejich spojů.
Omezení se částečně týká i linek č. 1, 5,
7 a 8, kde bude omezeno celkem osm
spojů,“ informuje míststarostka.

Jak říká, ví, že to není pozitivní zpráva pro občany, ale je dána ekonomickou a společenskou realitou. A je to
stále lepší varianta než zdražování.
Jak na dotaz ŽN upřesňuje mluvčí
města Matěj Papáček, pravidelné spoje se v zásadě neruší, redukce se týká
převážně víkendových spojů, ranních
a večerních spojů, nebo spojů, které
byly v JŘ „navíc“ mezi pravidelnými
intervaly.
Nové jízdní řády v papírové podobě nalezneme krom zastávek MHD
také v budově vlakového nádraží. Přímo v autobusech MHD budou letáky
se změněnými nebo zrušenými spoji.
Nové jízdní řády budou dostupné i na
www.mhdzdar.cz.
-lko-

Žďár čeká hubený rok. Bude šetřit
Nad návrhem rozpočtu města
na rok 2021 v objemu téměř 588
miliónů zastupitelé živě diskutovali. Tížila je neznalost státního
rozpočtu roku 2021, na kterém je
příští hospodaření Žďáru závislé.
� Lenka Kopčáková
Podle starosty Martina Mrkose (ŽďárŽM) bude hned po Novém roce nutné
provést první rozpočtové změny v reakci
na daňový balíček.
Nastolení velmi úsporné verze hospodaření bude nejspíš znamenat přepracování celého rozpočtu s důrazem na
provoz města. Již nyní je však jisté, že i
některé oblasti služeb zažijí utahování
pomyslného opasku.
Starosta představil principy, na kterých
byl rozpočet sestaven. Jak říká, zásadní je
teď být velice konzervativní a tzv. sedět
na penězích. „Začátek roku řešit z hlediska provozních a mandatorních výdajů a

nepouštět se rychle do investic,“ uvádí.
Do rozpočtu města roku 2021 jsou
zahrnuty rozpracované a rozestavěné
projekty, např. Vodojem. Město také
musí realizovat akce, k nimž získalo dotace nebo dotační rozhodnutí.
Také musí uskutečnit akce s morálním
či smluvním závazkem. Do konce roku
2022 např. zbudovat propojku OC Saller Brněnská - Jamská.
„Určitou část peněz chceme alokovat na
přípravu projektové dokumentace, abychom, snad již v lepších časech, byli připraveni na dotační politiku,“ říká Mrkos. Začne totiž nové dotační období EU.
Starosta doporučuje respektovat existenci mandatorních výdajů. V krizovém rozpočtu se už oproti předchozím
rokům promítlo krácení, úspory a systémové změny.
Rozpočet dále pracuje s úvěrem. „Dnes
máme ve Fondu správy finančních prostředků 82 miliónů. Tuto rezervu si chceme udržet a hospodařit s ní v těchto časech
obezřetně,“ poukazuje starosta. Výho-

dou je zapojení úvěru ve výši 40 mil. Kč,
jehož spotřebu a splácení lze rozložit do
více let.
V rámci finančního managementu
města je výhodnější vzít si úvěr. Poskytuje levnější peníze než jsou ty městské
úročené. „Dnes se úvěr může pohybovat za
cca půl procenta ,per annum’ (pozn. red.:
úrok za 1 rok), u nás se prostředky úročí
v průměru 0,7 % p. a.,“ vysvětluje Martin
Mrkos.

Ani jeden protinávrh neprošel
Zastupitelé během zdlouhavé, ale živé
diskuse o rozpočtu hlasovali také o dvou
protinávrzích .
Tomáš Augustýn (Koalice TOP 09 a
Svobodní) navrhoval navýšení příspěvku města zámecké expozici Baroko o
200 tis. Kč (tedy celkem na 400 tis. Kč)
převodem z Fondu správy finančních
prostředků.
Jak řekl, zámek a Zelená hora jsou unikátními areály s vysokou návštěvností.

„Nerad bych, aby se naše šetření projevilo
na vztazích s takto významnými subjekty,“
poukazoval. Při hlasování jej podpořili
jenom tři zastupitelé.
Stejný počet hlasů dostal i protinávrh
Jana Havlíka (Změna 2018), aby zastupitelstvo vrátilo radě města k přepracování návrh rozpočtu 2021. To z důvodu
nemožnosti zapracování dopadu daňového balíčku (projednávaného v ten
samý den v Senátu) na příjmy města.
Havlík chtěl zpřesnit podhodnocené
výdaje na obnovy lávek okolo Konventního rybníka a na zimní údržbu. Také
chtěl vysvětlit růst počtu strážníků a vyšší provozní výdaje městské policie, stejně
tak zvyšující se zadlužení města.
Žádal, aby rada města projednala upravený návrh rozpočtu ještě v závěru roku
2020.
To však hlasováním neprošlo a zastupitelé se vrátili k původnímu návrhu
rozpočtu města. Schválili jej počtem 17
z celkem 25 hlasů.

Starosta: Žádná krize nepotrvá věčně

(Dokončení ze str. 1)
Výsadba desítek popínavých rostlin. Zadržování
vody a úspory energií.

Tato zima bude premiérou v nastaveném systému údržby komunikací ve Žďáře v režii městské
společnosti SATT. Myslíte, že by veřejnost mohla
být spokojena?
Je to první rok. SATT se to bude učit, chyby a nedokonalosti asi občas nastanou, to říkám narovinu.
Věřím ale, a prosím o to, že Žďáráci budou vstřícní.
Protože nadšení, nová technika i dobří dispečeři zimní údržby SATTu rozhodně nechybí.
Lidé se často ptají, kdy dojde na opravu náměstí podél obchodních domů, kde jsou již zvlněné a
popraskané chodníky?
V roce 2021 připravíme projekt do mašliček. Vlastní realizace tedy někdy po roce 2021. Budou-li dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, tak by to
nemusela být až zas tak vzdálená hudba budoucnosti.
Pevný rok neumím říct - protože covid a rozpočet.
Vraťme se k roku 2020. Z jakého počinu nebo
úspěchu města dosaženého v tomto roce máte největší radost - a naopak, co vás nejvíce zklamalo?
Že se podařilo vybudovat průmyslovou zónu.
Během necelého roku dovykoupit a připravit pozemky a projekt, vysoutěžit dodavatele a zrealizovat stomilionovou stavbu. Loni touto dobou to byl pořád
ještě nejistý podnik. A projektů bych mohl zmínit
více: Nádražní, cyklostezky, Studentská, lávky, atd.
Nejvíce mě naopak mrzí smutný fakt, že některým

vybraným jedincům v zastupitelstvu nejde vůbec o
Žďár.
Při srpnové návštěvě ministryně financí Aleny
Schillerové ve Žďáru byl tématem dopad jarního
koronaviru a případná pomoc státu k realizaci připravených projektů města v oblasti dopravní infrastruktury nebo občanské vybavenosti. Pak covid
uhodil podruhé. Lze ještě doufat v nějakou státní
pomoc?
I přes stav státních financí pořád bude existovat řada
dotačních a podpůrných titulů. Takže odpověď je: ano,
budeme na tom intenzivně pracovat. Výsledek nejistý,
ale aspoň to musíme zkusit.

Tehdy vicepremiérku zaujaly žďárské PPP projekty, tedy připravovaná výstavba podnikových bytů
postavená na spolupráci města a soukromého sektoru.
Ano, je to způsob, jak nezatěžovat rozpočet města a
podpořit podnikatele a rozvoj bydlení. Proces byl již
zahájen - záměr pro investory je vyhlášený, to je první
krok. Geograficky půjde o lokalitu Klafar.
A závěrem odlehčující otázka pro vás, coby včelaře. Jak vám to létá - aneb Jaký byl rok 2020? (mnozí včelaři po Česku naříkají, že není med a včelstva
záhadně mizí). Vychovávají si žďárští včelaři mladé
pokračovatele?
Rok 2020 pro včelaře byl skutečně nepříznivý, mě
nevyjímaje. Medu bylo hodně málo kvůli deštivému
MARTIN MRKOS, starosta Žďáru n. S.
roku. Ale je voda, to je moc dobře, stejně jako je dobře,
Foto: archiv města že roste zájem o včelaření. Doporučuji.
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Teleflex opět naděloval dárky nejen
dětem, ale i nedalekému útulku
V recepci společnosti Teleflex stál jako
každoročně Strom splněných přání. Jako
minulý rok, i letos se plnila přání dětem ze
SASky. Tentokrát se však nadělovalo i kočkám z nedalekého útulku.
Za 6 let se již stalo tradicí, že zaměstnanci
žďárské firmy Teleflex podporují dobročinný projekt Oblastní charity ve Žďáře n. S.,
v podobě Sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Darina Hemzová z personálního oddělení společnosti nám prozradila, jak akce
vždy probíhá „Děti popíší nebo nakreslí
na přáníčko dárek, který by chtěly dostat
od Ježíška, a my těmito přáníčky každoročně zdobíme náš vánoční strom ve firmě. Zaměstnanci pořizovali dětem vysněné dárky, na ty dražší se skládaly celé týmy.
Pořízené dárky také zabalili a připojili
původní přáníčko, abychom věděli, komu
dárek poputuje.
Vždy je cílem, aby na stromku nezůstalo
žádné přání nesplněné. Nikdo nesmí zůstat
bez dárku. Zbývající přání jsme tedy vyplnili z peněz, které má firma vyčleněny na
charitativní aktivity, v rámci tzv. CSR.“ Přáníček viselo na stromku tentokrát 61.
Jak pro ŽN upřesňuje vedoucí projektu
SAS Radka Krejčová, dárky ze Stromu přání Teleflex 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 vlastních dětí či blízkých,“ dodává
zástupkyně Charity.
„Teleflex se snaží každoročně zapojit se se
zaměstnanci do několika takových projek-

tů. Tento rok jsme také v rámci předvánočního období podpořili nápad našeho
kolegy pana Homoly, který dlouhodobě
obdarovává havlíčkobrodský útulek pro
kočky Mikeš. Řekl si, že by mu letos v jeho
snažení mohl pomoci i zaměstnavatel. Pro
všechny v Teleflexu se tedy vyvěsila výzva
s cílem naplnit celý služební vůz krmivem pro kočky, pelíšky, stelivem či hračkami. Lidé se opět semkli a začali nosit
vše potřebné opravdu ve velkém.“ dodává
na závěr Darina Hemzová, která ještě zmiňuje, že společnost Teleflex je velmi ráda
za podobné aktivity svých zaměstnanců a
snaží se je v takových „projektech“ podpořit.
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Nová průmyslová zóna bude zelenější
Průmyslová zóna Jamská II. již čeká
na své zájemce. Stavba v režii města
prošla kolaudací 19. listopadu. Stála 109 miliónů korun, z toho dotace
z ministerstva průmyslu a obchodu
byla 53 mil. Kč. Výstavba průmyslové zóny probíhala od března 2020
svižným, až rekordním tempem.
„Před rokem touto dobou jsme ještě nevěděli, zda se projekt bude vůbec
realizovat, byl to stále nejistý podnik.
Vzpomínám, jak 19. 12. 2019 jsme
na CzechInvestu v Praze dostali alespoň ústní příslib, že naše zóna podpořena bude,“ ohlíží se žďárský starosta
Martin Mrkos.
Cílem Žďáru bylo využít dotační
program pro podporu průmyslových
zón, který končil právě v roce 2020.
V časové kompresi se následně rodila nejen podpora ze strany státu, ale
i vlastní projekt, jemuž předcházely výkupy pozemků. Nakonec se vše
zvládlo.
Rozloha průmyslové zóny Jamská
II. činí 10 hektarů, část z toho zabírá propojovací komunikace mezi ulicemi Jamská a Novoměstská. Město
zde 1 m2 prodává za 1100 Kč.
V prosinci zastupitelé města schválili prodeje pozemků prvním třem
zájemcům. Dle starosty Mrkose jde
o technologické firmy, zabývající se
přesným strojírenstvím, pokročilým

MOMENTKA z konce léta, kdy ministryně financí Alena Schillerová cestou po
regionu zavítala na budovanou průmyslovou zónu Jamská II. Ve větrném dni
vyslechla komentář stavbyvedoucího PKS a chvíli pozorovala zpevňování podloží
pro pokládku komunikace.
Foto: Lenka Kopčáková
CNC obráběním, mazacími systémy
„Oslovili jsme i obchodní komory, aby
a průmyslovou automatizací.
se zpráva o naší nové průmyslové zóně
Konečné slovo bude mít dle smluv- dostala i za hranice. Spolupracujeme
ních podmínek ještě CzechInvest, s Obchodní komorou Izraele, Skandiale Žďárští neočekávají zádrhel, jde návie, Velké Británie, USA, Korey a
přesně o firmy dle avizované podpo- Německa. Snahou je přilákat perspekry.
tivní technologické firmy,“ říká staros-

ta Mrkos.
Strategií města je vytvářet v průmyslové zóně pozice pro kvalifikovanou pracovní sílu, aby tu místní
vzdělaní a zkušení lidé našli perspektivu, stabilitu a naději na solidní
mzdy.
Dle předpokladu by nová průmyslová zóna mohla vyprodukovat
až 400 kvalifikovaných pracovních
míst.
„Klademe důraz na modrozelenou
infrastrukturu, tzn. všichni investoři musí naplnit podmínky hospodaření s dešťovou vodou, minimálně 25 %
zeleně na pozemku, 5 % na konstrukci,
využívat ideálně bezemisní nebo nízko
emisní technologie do energií a dopravy,“ vysvětluje hlediska města starosta.
Již dnes jsou v nové průmyslové
zóně vysázeny desítky stromů, takže
od samého začátku bude průmyslová zóna zelenější.
Z projektu vyplývají i drobnější
investice. např. revitalizace rybníku
Velký Posměch v blízkosti hasičské
zbrojnice.
„Čeká jej v roce 2021 obnova z důvodu, že zástavba průmyslové zóny bude
mít dopad na hydrologické poměry v krajině. Velký Posměch má řešit
retenci vody v území,“ vysvětluje Martin Mrkos.
-lko-

Máme nejodpovědnější firmu Vysočiny
Krajské vítězství a bronz pro žďárskou
firmu VODASERVIS, výrobce nerezových a plastových vodárenských zařízení. To je krajský výsledek v letošním
již 15. ročníku celostátní soutěže Firma
roku 2020.
Soutěž patří svým všeoborovým a
regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. Soutěžící
prochází přísným hodnocením finančních ukazatelů, tzv. scóringem.
Žďárská firma VODASERVIS čelila
konkurenci dalších devíti firem z Vysočiny, v základní soutěži se umístila na
třetím místě, ale při rozhodování o udělení titulu Vodafone Odpovědná firma
roku 2020 porotci rozhodli právě ve
prospěch VODASERVISu. Žďárskou
firmu prohlásili za nejodpovědnější

společnost v Kraji Vysočina.
„Porota ocenila především přístup firmy
k zaměstnancům. Ve svém regionu patří
mezi významné podporovatele řady sportovních a kulturních aktivit a současně
podporuje také sociální služby pro seniory či osoby se zdravotním postižením.Při
samotném procesu úpravy vody se vždy
snaží primárně o využívání filtračních
materiálů, které lze opakovaně použít a
recyklovat,“ okomentoval volbu Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone ČR.
Firmou roku 2020 Kraje Vysočina se stala havlíčkobrodská škrobárna
Amylon s tradicí od roku 1912. Druhou příčku obsadila jihlavská společnost ThePay.cz, vývojář stejnojmenné
platební brány.

Obdobou je soutěž Moneta Živnostník roku 2020. Do krajského kola
postoupilo deset živnostníků z Vysočiny. V očích porotců rozhodovala síla a
hloubka jejich podnikatelského příběhu.
Titul MONETA Živnostník roku
2020 Kraje Vysočina vybojoval řezník
z Křoví (u Křižanova) Luboš Mynář,
druhá příčka patří Petru Vondrákovi z Velké Bíteše, který lisuje plastové
výrobky. Třetí je opravář starožitných
hodin Ivan Kopecký z Daňkovic na
Žďársku.
Zcela novou kategorií je letos MONETA Živnostník roku Srdcař. Porotci jí
oceňují živnostníka, který překonal v
podnikání problémy nebo nejrůznější nástrahy, a přeci to nevzdal a pracuje

dál. Jako první na Vysočině získal titul
právě Petr Vondrák z V. Bíteše.
Při pražském finále na Žofíně 10. prosince měla Vysočina tedy pár želízek
v ohni, ale stupně vítězů obsadili jiní.
Na výsledky soutěží se lze podívat na
stránkách www.firmaroku.cz
Odborné poroty obou soutěží byly
složené ze zástupců partnerů, státní
správy a zástupců asociací a cechů.
Jak konstatuje Iveta Štočková z partnerské společnosti EUROVIA, současná krize ukazuje, jak důležité je podporovat malé a střední podnikání v
českých regionech. „Jsme proto rádi, že
můžeme přispět ke zviditelnění těch nejlepších podnikatelů i živnostníků ze všech
koutů naší republiky,“ dodává Štočková.
-lko-

Zdravotní pojištění pracujících penzistů

Dokud senior nezažádá o
důchodovou dávku, odvádí za
něho zdravotní pojistné zaměstnavatel.
Nejasnosti v oblasti zdravotního
pojištění zaměstnanců patří k častým dotazům, na které naše největší
zdravotní pojišťovna odpovídá.
Zde je ukázkový dotaz:

� Od kdy se stanu státním
pojištěncem, jestliže chci po
dosažení důchodového věku
zůstat nadále v zaměstnání a
ani zatím nepodávat žádost o
důchod?
Souvisí s tím pro mě nějaké
povinnosti ve vztahu k pojišťovně nebo zaměstnavateli?

Vysvětlení podává mluvčí VZP
Vlastimil Sršeň. Předesílá, že plátcem pojistného na zdravotní pojištění za poživatele důchodu z důchodového pojištění je stát.
„Státním pojištěncem se tedy nestanete dnem, kdy dosáhnete věku pro
odchod do důchodu, ani dnem podání žádosti o důchod. Podstatné je přiznání důchodové dávky,“ vysvětluje
Vlastimil Sršeň. Dodává, že státním
pojištěncem je i ten, kdo naopak
nedosáhl důchodového věku, ale je
poživatelem předčasného starobního důchodu nebo tzv. předdůchodu.
Na platbu pojistného státem má
pojištěnec nárok od doby přiznání
důchodu až do doby, kdy je mu případně rozhodnutím důchod odej-

mut. Sršeň připomíná, že jde nejen
o důchody starobní, ale i důchody invalidní, vdovské/vdovecké a
sirotčí.
Za poživatele důchodu je pro účely zdravotního pojištění považován pojištěnec i v měsících, kdy mu
výplata důchodu nenáleží, tedy v
měsících, kdy je mu důchod přiznán,
ale není vyplácen.
„Jestliže budete nadále pokračovat v
práci i po dosažení důchodového věku
a zatím ani nežádáte o důchodovou
dávku, nemáte v souvislosti se zdravotním pojištěním žádné povinnosti ani ve
vztahu ke své zdravotní pojišťovně, ani
ke svému zaměstnavateli.
Na vaší situaci se totiž nic nemění.
Budete nadále běžným pojištěncem,

za kterého odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel,“ vysvětluje
mluvčí VZP.
Pokud však senior v době trvání
zaměstnání o důchod požádá, musí
ve chvíli, kdy mu bude důchod přiznán, informovat svého zaměstnavatele.
„To musíte samozřejmě doložit platným rozhodnutím o přiznání důchodu.
Zaměstnavatel pak musí tuto skutečnost, na základě které vzniká povinnost státu platit za vás pojistné, oznámit zdravotní pojišťovně. Tj. musí vás
přihlásit jako státního pojištěnce,“ říká
Vlastimil Sršeň. Pojistné na zdravotní pojištění pak budou za pracovníka následně souběžně platit stát i
zaměstnavatel.
-lko-
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5 000

až
Kč
na očkování pro
čtyřčlennou rodinu
Klientské centrum
Žďár nad Sázavou
nám. Republiky 4

TRADIČNÍ

N V R ČNÍ

%

VÝPRODEJ
SLEVA 50%
NA ZNAČKOVÉ OBRUBY
NOVOROČNÍ VÝPRODEJ
ZAČÍNÁ 4. 1. 2021
A PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

budova polikliniky
Studentská 4
Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 690 271
e-mail: info@optiklatal.cz
WWW.OPTIKLATAL.CZ

Možnost změny zdravotní pojišťovny
platí od 1. ledna do 31. března 2021.
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Aktuality

Nad lékařskou pohotovostí visí otazník
V důsledku pandemie koronaviru a krizové situace se město
ocitá před rozhodnutím, zda ještě v roce 2021 finančně utáhne Lékařskou pohotovostní službu (LPS) na poliklinice.
� Lenka Kopčáková
Jak kolegům zastupitelům při projednávání návrhu rozpočtu města Žďáru n. S. 10. 12. naznačila místostarostka Romana Bělohlávková
(KDU-ČSL), milión na LPS je pro rozpočet spousta peněz.
„Doufáme v pomoc Kraje Vysočina, ale jestli se jí dočkáme, je velká neznámá. Rozpočet kraje zatím schválen není,“ uvedla během diskuze místostarostka, sama lékařka.
„Moc bych si přála, abychom v lednu nemuseli sahat do mandatorních
výdajů a do služeb pro naše občany. Ale vůbec si nejsem jistá tím, že k tomu
nedojde,“ obává se Bělohlávková.
LPS hrazená městem byla doposud nadstandardní službou. Nevýhodou Žďáru n. S. s širokou spádovostí je fakt, že na rozdíl od většiny
jiných okresních měst nemá vlastní nemocnici. Musíme tak dojíždět do
11 km vzdálené nemocnice v Novém Městě na Moravě. Zde je i urgentní příjem a dětská lékařská pohotovostí služba.
Provoz LPS stál doposud město ročně přes milión korun, zbytek nákladů doplácela p. o. Poliklinika z poplatků od pojišťoven.
Jak místostarostka Bělohlávková naznačila, stejný otazník visí nad dalším fungováním nadstavby v sociální oblasti, jako jsou Senior a Family
pointy ve 4. patře polikliniky, tedy aktivity týkající se stovek lidí.
„Přiznejme si, dobře bylo, ale teď nás čeká složitá doba,“ konstatuje
Romana Bělohlávková.
Ordinační doba LPS se od října 2020 zúžila jen na víkendy a svátky od
7.30 do 19.30 hodin. LPS poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní
péči občanům, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení
průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení.

Model akutní péče je jiný

Co by případné zrušení LPS znamenalo v praxi? Na otázky ŽN odpovídá místostarostka Romana Bělohlávková, mající zdravotnictví a sociální oblast v gesci.
Jak by vypadal model pro pacienta, kterému se večer nebo v noci přitíží a nemá možnost či sílu dojet do
nemocnice?
Předně doufám, že k žádnému rušení
LPS v blízké budoucnosti nedojde. Město Žďár má nyní v zastupitelstvu kraje
mnohem silnější pozici nežli v minulém volebním období. Věřím, že spoluúčast kraje na provozování LPS v našem
městě je reálná. Navíc náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný
je naším spoluobčanem a dlouholetým
zastupitelem města za ČSSD.
Pokud by k tomu přece jenom došlo,
pro všechny potřebné a ve všech akutních situacích funguje linka 155 a sanita RZP s osádkou zajistí ošetření i převoz pacienta do nemocnice – 24 hodin
denně.
Bude stále v suterénu polikliniky
sloužit osádka krajské zdravotnické
záchranky, aby měli Žďáráci nějakou
jistotu?

Romana
Bělohlávková
Ano – nemáme informace o tom, že
by mělo dojít k nějaké změně. Navíc
zcela pragmaticky, pronájem prostor na
naší poliklinice je pro kraj mimořádně
výhodný a levný.
Bylo by případné zrušení LPS definitivní nebo jen přechodné po dobu
krize?
Obávám se, že pokud by přece jenom
k nějakému omezení LPS muselo dojít,
bude tato změna trvalá. Současný model
poskytování akutní zdravotní péče je
totiž postaven zcela jinak, nežli tomu
bylo v minulosti, kdy LSPP fungovala v
každém větším městě. Nemusíte být až
tak velcí pamětníci, abyste si pamatovali 24hodinovou LSPP pro dospělé a
12hodinovou LSPP pro děti i u nás ve
Žďáře.
-lko-

S jarem začne obnova Konventské stezky
Na jaře začne celková rekonstrukce naučné stezky kolem Konventního
rybníka, vedoucí v sousedství zámeckého areálu a přírodními památkami
Louky u Černého lesa a Mokřady pod
Zelenou Horou.
Tato městská stezka byla v provozu
od dubna 2011 a je současně uzavřena kvůli havarijnímu stavu. Soustava
chodníků a mostků z nevhodně zvoleného smrkového dřeva ve vlhkém prostředí chátrala. Nejvíce však nosným
konstrukcím ublížily červnové přívalové deště.
Vycházkový okruh byl za svoji devítiletou existenci velmi frekventován.
Vycházku do míst s nejvyšší ochranou
přírody milovali Žďáráci i návštěvníci
města.
Dobrou zprávou pro ně je, že obnova
stezky již bude provedena z odolného
dubového a modřínového dřeva.
Jak informuje místostarostka Ludmi-

ZE BŘEHŮ Konventního rybníka se naskýtají kouzelné pohledy na žďárské historické památky. Naučnou stezku čeká obnova.
Foto: Lenka Kopčáková

la Řezníčková (ANO 2011), revitalizaci stezky provede firma Green Project
z Prahy, která zvítězila v soutěži města
na dodavatele stavby.
„Firma nám sice nabídla o něco vyšší
cenu než byla námi předpokládaná, ale
dle preferencí očekáváme, že odvede dílo
ve velmi dobré kvalitě,“ říká místostarostka. Firma Green Project se specializuje na projekty ve veřejném prostoru
a venkovní a zelené architektuře. Město původně počítalo, že stezku opraví
za necelé 4,7 mil. Kč, realita bude necelých 5,4 mil. Kč, tedy o 700 tis. Kč více.
„Stavba začne na jaře a i když má být
hotová do října 2021, budeme se snažit
motivovat firmu ke dřívějšímu termínu,“ naznačuje místostarostka s tím, že
obnovou projdou úplně všechny chodníky a mola. Prakticky na starých základech bude položena stezka nová. Půjde o stavbu s dotací, která činí 85 % z
uznatelných nákladů.
-lko-

Pijeme nejdražší vodu v Kraji Vysočina

Pitná voda na Žďársku od ledna
zdražuje. Za kubík nově zaplatíme
103,10 Kč. Vodné a stočné poskočí o
3,9 %.
Žďár tak patří do skupiny českých
měst s drahou vodou. V ČR je na
tom nejhůř Frýdlansko, kde za kubík
kohoutkové vody platí 127 Kč.
Dle zdroje ČTK pitná voda (PV)
podraží na Vysočině zhruba o 2,5 až 5
%. My na Žďársku ji máme nejdražší.
Ke 101 Kč se nově platba blíží na Třebíčsku, zatímco na Havlíčkobrodsku a
v Pelhřimově zůstane pod 80 Kč. Na
Jihlavsku se cena PV zvýší o 5 % na
99,97 Kč. To se poprvé netýká Jihlavy,
která od ledna 2021 spravuje své vodo-

hospodářské sítě sama. Jihlavany vyjde
kohoutková voda na 95 Kč/m3. Údaje
poskytly ČTK vodárenské společnosti
a radnice.
V končícím roce u nás na Žďársku
cena PV doznala dvou změn. V 1.
čtvrtletí 2020 skočila na sumu 103,70
Kč/m3, aby se od května vrátila na úroveň roku 2019. To i přes růst vodného
a stočného zhruba o 2 Kč. Pomohla
nám novela zákonů o evidenci tržeb a
DPH, které od 1. 5. 2020 snížily DPH
z 15 na 10 % sazby, a to ovlivnilo vodné a stočné.
Jak téměř 4% zvýšení ceny PV na
Žďársku pro rok 2021 vysvětlují předsedkyně předsednictva Svazu vodo-

vodů a kanalizací Žďársko Dagmar
Zvěřinová a ředitel divize Vodárenské
a. s. Karel Fuchs, předsednictvo SVK
Žďársko schválilo navýšení ceny vodného a stočného na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních
nákladů.
Finanční rozklad vodařů:
Odvody státu a nájemné na obnovu majetku vodohospodářské infrastruktury tvoří 55,3 % z ceny vodného a stočného.
Zahrnují zejména poplatky za odběr
surové a podzemní vody, za vypouštěné odpadní vody, odvody na sociální a
zdravotní pojištění a dále daně silniční,
z nemovitosti apod.

Podíl odvodů státu činí 22,3 % z
ceny vodného a stočného.
Nájemné v sobě zahrnuje náklady na
rekonstrukce a obnovu majetku vodovodů a kanalizací. Podíl nájemného
činí 33 % z ceny.
Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací vodohospodářské
infrastruktury (chemikálie, materiál,
energie, opravy apod.), činí 16,6 %.
Náklady provozovatele v celé kalkulaci jsou 26,1 % (osobní náklady,
odpisy a opravy majetku provozovatele).
Průměrný zisk v ceně vodného a
stočného jsou 2 %.
-lko-

Vzdělávání

STRANA 7

Žáci pořádají výstavu o chartistech
Na uvolnění v novém roce 2021 čeká
ve vestibulu Základní školy Švermova
4 zajímavá výstava s názvem Nemohli
jsme mlčet. Lidé Charty ´77.
Připravili ji sami žáci, kteří si pro
plánovanou vernisáž před Vánocemi
vypracovali vlastní komentáře. Jejich
dřívější žákovské projekty ocenil Ústav
pro studium totalitních režimů (USTR) v Praze.
Nyní žáci vyšších ročníků ZŠ před-

stavují známé i méně známé chartisty
jako Václala Havla, Martu Kubišovou,
Jana Patočku, Václava Bendu, Ladislava Hejdánka, Václala Malého, Jaroslava
Šabatu, Jiřího Dienstbiera či Marii Rút
Křížkovou...
K vidění jsou panely osobností
s jejich snímky a popsanými osudy.
„Tím, že žáci expozice sami připravují
a instalují, získají mnohem větší prožitek
a jejich podání je působivější. Mráz šel

až po zádech, když v minulosti sdělovali
osudy svých vrstevníků, skautů a dalších,
drsně perzekuovaných během komunismu,“ ohlíží se ředitel školy Jaroslav Ptáček za minulými ročníky.
Kvůli zhoršujícímu se nouzovému stavu pro onemocnění covid-19
byla nakonec letošní vernisáž mnohem komornější, než se čekalo. Čtyři
účinkující a kameraman, který vzkaz
zachytil a nahrávka putovala éterem.
„Téma je natolik aktuální, že
považujeme za důležité vernisáž i v tak
nejisté době nouzového stavu uskutečnit,“ řekl těsně před akcí pro ŽN
ředitel Ptáček.
Jen na dálku tak mohl pozdravit
původně očekávané hosty, ředitele
ÚSTR Zdeňka Hazdru a žďárského
disidenta Víta Bohumila Homolku.
Na otázku, zda má ZŠ Švermova
nějakou zajímavou spojitost se signatáři, ředitel uvádí, že jeho dlouholetým kamarádem je žďárský signatář
Charty ´77 Vít Bohumil Homolka. „K
30. výročí Listopadu postupně připravil pro všechny naše deváťáky zajímavé
semináře o hudbě a totalitě,“ říká. Ředitel nezapomíná ani na znalce hudby a
bývalého externího kolegu Martina
Řehoře, který mu pomáhal v hudební
výchově. „Já jsem jako pamětník jenom
takový kmotr akce,“ dodal skromně V. J.
Homolka pro ŽN.
-lko-

ÚSTŘEDNÍ plakát výstavy.
Zdroj: ZŠ Švermova

Talentovky déle

Vzhledem ke covidu je výrazně delší období pro vykonání talentových
zkoušek na SŠ s uměleckým nebo
sportovním zaměřením. Přehled termínů:
2. - 31. 1. 2021: � maturitní i nematuritní obory s talentovou zkouškou ze
skupiny oborů 82 Umění a užité umění; � obory konzervatoří.
2. 1. – 31. 3. 2021: � gymnázia se
sportovní přípravou.
-lko-
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Výzkumy univerzit nesou Žďáru data
Univerzity a vysoké školy
byly vždy zdrojem vzdělávání
a díky své výzkumné činnosti
také nositeli pokroku. S tímto vědomím město Žďár nad
Sázavou už dva roky spolupracuje s pěticí českých univerzit.
� Lenka Kopčáková
Výstupy přinášejí radnici zajímavá
data a náměty. Co je však nejlepší,
tato spolupráce ji téměř nic nestojí.
Je realizována čistě z grantů získaných školami na výzkumy diplomantů a doktorandů. Podílem města je
poskytnutí žďárských podkladů.
A pokud je potřeba pořídit ještě
dílčí studie, které nejsou diplomovými či disertačními pracemi, pak
jejich pořízení město takto vyjde
mnohem levněji, než kdyby je prováděl komerční sektor.
Město
nashromážděná
data
z výzkumů začíná využívat při analýzách různých problémů svého chodu
a pro následné rozhodování. „Spolupráce s univerzitami a jejich fakultami a pracovišti nám přináší zajímavé
výsledky. A získáváme je na základě
dat, ne dojmů a pocitů, což se někdy do
rozhodování v našich životech promítá,“ vítá starosta Martin Mrkos.
Naznačená spolupráce a její intenzita se odvíjí od míry grantů a financí, které se univerzitám daří získávat
pro zapojování do výzkumných projektů.

Městu se exkluzivní
spolupráce vyplácí

Na otázku, zda je Žďár v tomto
vlaštovkou nebo následuje příklady
jiných měst, starosta Martin Mrkos
odpovídá, že neví jak jsou na tom
jiná města. „Myslím, že to funguje stylem - ,voják se stará, voják má´. Řekl
bych, že záleží na aktivitě každé municipality,“ uvádí žďárský starosta.
Zde jsou příklady navázané spolupráce a výstupy, které Žďár očekává.

Rodí se portál
městských dat

� Masarykova Univerzita Brno
S fakultou informatiky město
podepsalo Memorandum o spolupráci. Týká se fenoménu „open data“.
Pro městské výstupy bylo vytvořeno
úložiště se zajištěním automatického přenosu. Výstupem z databáze
a úložiště dat na pozadí je automatické zpracovávání grafů bez zásahu
lidské ruky.
Na portálu se srozumitelně zobrazují zveřejňovaná městská data,
která jsou úplná, snadno dostupná,
strojově čitelná a komukoliv přístupná. Data jsou využitelná jak pro řízení města, tak i pro komerční a soukromé zájmy občanů.
Jak říká starosta, příslibem MU je,
že se zapojí i doktorandi a začne spolupráce mezi ajťáky z FI a žďárského

SATTu. Cílem je vytvořit pracoviště FI ve Žďáře, které bude zkoumat
využití městských dat. Na této zkušenosti chce Masarykova univerzita
vytvářet standardy práce s daty pro
ostatní města v ČR.
„Díky dosavadní spolupráci s diplomanty máme základní výstup open
dat, na kterém dále chceme stavět a
spolupracovat. K dispozici máme data
z různých aspektů života ve městě,
jako je třeba spotřeba elektrické energie, průjezdnost, doprava, návštěvnost,
ale i např. vývoj počasí,“ uvádí starosta.

Uzdravují zemědělskou půdu

� Mendelova univerzita Brno

Snahou Žďáru se profilovat se jako
ekologické město. Jedním z aspektů
je fakt, v jakém stavu se nachází jeho
zemědělská půda. Jak známo, retenční schopnosti půdy se za poslední
roky výrazně snížily. Vše by mohlo zvrátit k lepšímu tzv. regenerační zemědělství, které krajině navrátí
schopnost zadržovat vodu v půdě.
„Spolupracujeme s fakultou agronomickou. Klíčovým člověkem pro nás
v tomto je Jaroslav Záhora, přední český odborník na půdu a agrochemii.
Pracuje v Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin,“ informuje žďárský starosta.
Za spolupráce studentů a doktorandů v Záhorově týmu vznikly
Zásady regeneračního zemědělství
pro městské zemědělské pozemky.

Ty hodlá radnice představit Žďárákům v prvním kvartálu roku 2021.
„Díky MUB jsme i strategickým
partnerem mezinárodního projektu SYMBIO, který si klade za cíl řešit
problematiku sídelní zeleně s ohledem
na různorodost biodiverzity, ochranu životního prostředí i zmiňované
zadržování vody v půdě,“ říká Mrkos.
V rámci zlepšování životního prostředí v sídelních aglomeracích
odborníci zkoumají využití zeleně
pro chlazení měst.
Hlavními výzkumnými partnery projektu jsou krom Mendelevovy univerzity v Brně i ZERA –
Zemědělská a ekologická regionální
agentura a rakouský Bioforschung
Austria, vídeňské poradenské a
vzdělávací pracoviště v oblasti půdy
a aplikované ekologie.

Zkoumají
žďárskou zelenou střechu

� Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. Labem
Environmentální témata z pohledu ekonomie. To je námětem spolupráce města s fakultou sociálně
ekonomickou a jejím pracovištěm Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku. I v tomto případě
Žďár podepsal memorandum o spolupráci.
Soubor modrých a zelených ploch
v zastavěném území má prokazatelný vliv na mikroklima ve městě a
koloběh vody v lokální krajině.
(Pokračování na str. 10)
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Stromy pro školky
Těsně před zámrazem se v několika
zahradách mateřských škol konala
rychlá akce, v níž pomáhali rodiče.
V rámci obnovy zeleně ve městě
totiž zbylo 15 vzrostlých listnáčů, o
které projevila zájem městská organizace Mateřská škola. Radní jí dřeviny přiklepli. Nejvíce stromů dostala MŠ Sluníčko na Veselské ulici, po
páru stromů mají i MŠ Haškova a
MŠ Okružní.
Jak informuje místostarostka
Romana Bělohlávková, výsadba 2,5
m vysokých kmínků nebyla úplně

snadná. S malou technikou pomáhal městský zahradník David Brabec
a místa pro výsadbu vybrala městská
krajinářka a architektka Lucie Radilová.
„Zvláště ve Veselské ulici stromy úplně změnily atmosféru školní zahrady. Těší nás, že učitelky i rodiče v této
neblahé době neztrácejí elán dělat věci
navíc,“ vítá místostarostka.
Výsadba stála 65 tis. Kč, z toho
55 tis. Kč město uhradilo z položky
Aktivně pro Žďár a zbytek z položky
Údržba zeleně ve městě.
-lko-

Přečtené knihy lze vhodit
do biblioschránky

Od ledna mají čtenáři žďárské knihovny M. J. Sychry k dispozici biblioschránku, kam lze knihy vracet nezávisle na
půjčovní době, tedy brzy ráno, večer i o
víkendech.
Registrační poplatky a služby
v knihovně lze nově hradit pomocí platebního terminálu. Obojí znamená
zlepšení servisu čtenářům i bezpečnější
a hygieničtější řešení.
Lednové akce v knihovně:
BĚLORUSKÝ SEN: dokument z
projektu Promítej i ty!

Pohled zblízka na totalitní praktiky
státního aparátu, který se neštítí ničeho.
Snímek je poctou všem Bělorusům, pro
něž se svoboda stala hodnotou, za kterou se vyplatí bojovat.
Výstavy v lednu:

� JIMRAMOVSKO - GENIUS

LOCI: autorské snímky Zdeňka Bureše, Čechův dům
� NÁVRATY DOMŮ: snímky
Fotoklubu Freeland Žďár n. S., Galerie
M. J. Sychry.
(-red-)

Family a Senior Point

6. 1. (9.00 – 11.00) Setkání pečujících. Sdílení zkušeností v domácí péči; Alzheimer poradna, dle
objednání.
12. 1. 9.30, Dětská aromaterapie.
Masáže jako prevence a léčba nachlazení (Martina Sejkorová)
19. 1. 9.30 Výroba domácího
piva (Pavel Dočekal)
26. 1. 9.30, Prevence požárů
v domácnostech, exkurze v hasičské
stanici (Miloslav Černý).

Husova kaple CČSH
Čt 14. 1. 16.00, Život a dílo
sochaře Fr. Bílka, přednáší Martin Jindra, historik a publicista.
Čt 28. 1. 16.00, Labyrint světa a
ráj srdce, filmový večer.
Uvádí David Loula, producent
animovaného seriálu.
Akce se uskuteční při 2. stupni
„PES“, kdy se uvnitř budov může
shromažďovat do 50 účastníků.
-red-

Nechoďme s hlavou svěšenou

Drazí spoluobčané,
na sklonku roku 2019 jsme měli
každý své skvělé plány a s nadějí
jsme vyhlíželi rok 2020, od něhož jsme si slibovali velké věci. V průběhu
právě končícího roku jsme ale byli
nuceni pozorovat, jak velká většina
našich krásných představ skončila
nenaplněna ve tmě. Proto máme za
to, že se o roku 2021 sluší psát s pokorou, střídmostí a obezřetností a stejně
do něj tak i vstupovat.
Většina z nás by si přála, aby byl
rok 2020 jen noční můrou. Že žádná pandemie není, že nejsou miliony nakažených, obrovské množství
mrtvých a naše ekonomika nekrachuje. Rok 2020 byl ale reálný. Kaž-

Výzkumy univerzit nesou...
(Dokončení ze str. 8)
V komplexním přístupu je pro Žďár
zajímavé i to, jak dokáží výzkumníci interpretovat modrozelená opatření do ekonomických efektů, např.
v podobě úspor energií. Vědecky a
ekonomicky dokazují, jaký má efekt
ochlazování zelenou střechou. Když
se budova nepřehřívá, nespotřebovává v létě tolik energie na klimatizaci.
Žďár letos instaloval svoji první
zelenou střechu na městské poliklinice a uvítá zkušenosti a spolupráci
s univerzitou.
Výzkumníci budou sledovat schopnost substrátu zadržet vláhu a ochlazovat prostor pod střechou. Dále
posoudí zvolenou skladbu rostlin
a její vhodnost pro konkrétní substrát a místní klimatické podmínky.
Vyhodnotí i ekonomickou stránku
zásahu. „Máme od nich přislíbeno, že
na jaře 2021 by mohla pro veřejnost
proběhnout přednáška o tvorbě a efektech zelených střech nejen z pohledu
ekologie,“ informuje Martin Mrkos.
Zelené střechy jsou moderním a
estetickým způsobem, jak zadržovat
vodu, ochlazovat obytné prostory a
zvyšovat podíl zeleně na území města. Možnosti další spolupráce města
s univerzitou závisejí na grantech.

Mají slovo
v dopravních projektech

� Univerzita Pardubice

Besedy a přednášky

dý upřímný a myslící člověk si musí
uvědomit, že tato situace nemá žádné
bleskové řešení. Rok 2020 by se měl
stát budíčkem pro veškerou konzumní společnost, opírající o falešnou jistotu a žijící hříšné sny. Vstupujeme do
světa, který tu ještě nebyl, ve kterém
oněmí i historik a dějiny nenabídnou
žádné řešení ani východisko.
Budeme-li chodit s hlavou svěšenou, budeme se trápit. Budeme-li se
rozhlížet okolo sebe, budeme prožívat muka. Budeme-li však vzhlížet
vzhůru s voláním o pomoc k jedinému Bohu, Otci Pána Ježíše Krista,
budeme žít v naději! Šťastný nový rok
za Církev Oáza Žďár n. S.
Sestra Marie Uhlířová

Česká vánoční rarita v UNESCO

Skleněné foukané perličky z Poniklé jsou od 17. 12. další českou stopou v seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Stanuly tak ve společnosti slováckého verbuňku, masopustních obchůzek a
masek na Hlinecku, Jízdy králů či naposledy přijatého modrotisku. Ten se vyrábí
jen na dvou místech Česka, k nám nejblíže v Olešnici a dále ve Strážnici.
Perličkové ozdoby existují od chvíle, kdy se v Čechách v půlce 19. století
ujala tradice zdobení vánočních stromů. Skláři z Podkrkonoší a Jizerských
hor je tehdy vyráběli podomácku ze skleněného odpadu. Půvabné hvězdičky
a minihračky nesou nostalgii starých časů.
-lko-
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Radnice už dlouhodobě spolupracuje s Dopravní fakultou Jana Pernera, kde je styčnou osobou mnoha

projektů docent Pavel Drdla, původně Žďárák.
Mezi pilíře spolupráce patří generel dopravy, připravovaný obchvat
města, řešení dílčích dopravních
infrastrukturních projektů a záměrů. Dlouhodobě to je MHD. Fakulta pro Žďár zpracovala i studii řešení
dopravy na Palachově ulici. Tato slepá ulice je známá hustou dopravou
v klidu a je problematická z hlediska
parkování a dostupnosti.

Pomohou zlevnit energetiku

� ČVUT Praha

Spolupráce Žďáru s Univerzitním
centrem energeticky efektivních
budov je zatím na začátku. Cílem je
snižování nákladů za energie v městských budovách.
Žďár nad Sázavou byl vždy technicky vyspělým městem. Např. pokrokový centrální rozvod tepla u nás
funguje již od 50. let a optická internetová síť od 90. let 20. století.
„Spolupráce s univerzitou je přirozeným pokračováním. Cílem je udržovat
městské budovy technicky na úrovni a
ušetřit výdaje městského rozpočtu,“
poukazuje starosta Mrkos.
Zájmem výzkumníků je spolupracovat se Žďárem na zvyšování energetické efektivnosti budov. „My jsme
jim poskytli dobrozdání, že se rádi do
jejich výzkumných projektů zapojíme.
Projekt nyní nedopadl, takže uvidíme,
zda spolupráce přinese něco dalšího.
Minimálně po lidské a odborné stránce
ta chuť spolupracovat je,“ dodává starosta.

STRANA 11

Vzdělávání / Inzerce

ŽN - LEDEN 2021

STRANA 12

Křížovka

ŽN - LEDEN 2021

STRANA 13

Služby / Inzerce

Astrologické okénko
na leden 2021
Období
Kozoroha
V
pondělí
21.
prosince
nám
vstoupilo Slunce do
znamení Kozoroha
a začala astrologická
zima. Tento den
označujeme
také
jako zimní slunovrat,
jenž má zaručit, že
se dny začnou opět
prodlužovat.
Toto
období je pro všechny
nejvíce
náročné,
jelikož je málo slunce
a energie je schovaná
v Zemi.
Některá zvířata se
uložila k zimnímu
spánku, ale lidé musí
být většinou stejně
Ilustrační obrázek: Pixabay.com
aktivní jako i v jiných
měsících, což bývá
energeticky náročné, a ne nadarmo se nám tvoří už na podzim tukové
zásoby, které se pak horko těžko snažíme na jaro zase shodit.
Období je náročné na klouby a jakékoli prochladnutí může vést k
bolavým kolenům či zádům, proto je dobré teple se oblékat. Zvláště nohy
je dobré udržovat v teple. Nebojte se proto investovat do teplejší obuvi,
která vás ochrání nejen před omrzlinami, ale také před zánětem ledvin!
Kozoroh je znamení zemské a poměrně konzervativní. V tomto období
opravdu jen málokdo plánuje životní změny a máme tendenci vracet se k
tradicím (svátky vánoční), navštěvovat rodinu, zajít na hřbitov, v duchu se
vracet do dětství a bilancovat.
I proto se pak začátkem ledna pouštíme do různých předsevzetí, z nichž
mnohé nevydrží, jelikož toto období je více odpočinkové nežli aktivní.
Lidé narození v období Kozoroha (21.12 – 21.1.) bývají velmi stabilní,
pracovití, zodpovědní a nemají v lásce změny. Umí se výborně ovládat a
vše si pečlivě promyslí.
Svým blízkým se snaží vytvořit stabilní domov a také jej finančně
zabezpečit, proto jsou mnozí z nich velmi spořiví a jen tak něco
nevyhodí.
Na věcech by však neměli tolik lpět, jelikož se jim pak může stát, že se jim
budou doma hromadit staré nepotřebné knihy, krabičky nebo i oblečení
po všech příbuzných.
Změny je obecně děsí, ale časem k nim musí také dospět, aby udrželi
krok s dobou.
Mnozí z nich se zajímají o historii, ekonomii nebo stavebnictví, ale
někteří mohou být i výborní učitelé vedoucí své žáky k úctě k tradicím a
historii.
Kozorohové mívají obvykle slabší pohybový aparát, zvláště kolena a
klouby.
Mají citlivou kůži, zuby a také nehty, proto je potřeba, aby se o sebe
pečlivě starali a pravidelně cvičili.
Pomůže jim procházka na čerstvém vzduchu, zdravá strava, a po psychické
stránce pak provětrání skříní a také občasné vybočení ze zajetých kolejí.
Na zahřátí organismu je vhodné pít zázvorový čaj nebo přidat kousek
čerstvého zázvoru do polévky během vaření.
Každopádně je velmi výhodné, máte-li Kozoroha mezi svými přáteli a
blízkými, jelikož se bude o vás vždy pečlivě starat. Tedy… do té doby, než
mu budete chtít něco vyhodit :-)
Horoskop vytvořila
Mgr. Lucie Poláková
(Centrum ARche)
Ke Skalce 37, Jihlava 586 05
E-mail: lucie.polakova66@seznam.cz
www.luciepolakova.cz

Služby
Angličtina a němčina
� Skupinové a individuální kurzy
anglického a německého jazyka všech
pokročilostí. Příprava na maturitu
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy zahajujeme 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

Cvičení
� 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

Geodetické práce
� 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
projekty, zaměř. skut. provedení staveb.

Kamenictví
� 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.

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

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

Prodej pevných paliv
� UHLOPARK WOLF - rozvoz kvalitního
bílinského uhlí OŘ2, OŘ1, KO a
německých briket za nejnižší ceny v okolí
Žďáru n. S. Skládání až do vzdálenosti 7 m
a výšky 2 m. Přistavení kontejneru, prodej
písků a kameniva, autodoprava.
Tel. 733 536 004,
e-mail: rudolfkrestan@seznam.cz,
www.krestan-uhli-sterky-pisky.cz

Žaluzie
� Bednář Svatopluk, prodej-montáž-servis
stínicí techniky, včetně venkov. rolet, text.
rolet, sítí proti hmyzu a markýz.
Tel.608 111 995 www.zaluzie-bednar.cz

Zahradnictví
� Zahradnictví u Chlubnů přeje všem
hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce
2021.
S novým slunkem se těšíme na další
setkání.

Víkendové služby stomatologů
1. 1. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303 (566 536 712)
2. a 3. 1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6 (566 642 545)
9. a 10. 1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35 (774 430 777)
16. 1. MDDr. Věra Šírová, Vratisl. nám. 12, N. Město n/M (566 616 901)
17. 1. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n/P (724 202 301)
23. 1. MDDr. Věra Šírová, Vratisl. nám. 12, N. Město n/M (566 616 901)
24. 1. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka (732 642 160)
30. 1. BLADENT s.r.o., Štursova 111, N. Město n/M (566 616 904)
31. 1. BLADENT s.r.o., Štursova 111, N. Město n/M (566 616 904)
Ordinační doba: 9.00-12.00, aktuální LPS sledujte na www.nnm.cz.
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Společnou máme naději na návrat
Jak letošní nouzový stav v době covidové ovlivnil fungování různých
profesí a lidských činností? Ptáme se pěti Žďáráků: ředitele školy, pěvce, sportovce, studenta a zahradnice.
Všichni na závěr přidávají i své osobní krédo pro tento čas.
-lko-

Doufejme v přízeň osudu

� Alois Bradáč,

maratonec (věk: 80 let)

Uplynulý rok 2020 byl pro nás všechny, a především starší generaci, ke které patřím, dobou omezování a zákazů. Pro mne osobně to znamenalo, že
jsem ke svým jubilejním osmdesátinám nemohl vykonat žádnou cestu do
ciziny ani větší putování v tuzemsku.
Covidová krize vystavila stopku i
mým sportovním aktivitám. Běžecké
závody byly odvolány a rušeny, individuální běhání se stalo hodně komplikované, opatření nouzového stavu
mně to ani neumožňovalo.
Takže v této situaci mě nejvíc potěšilo udělení Ceny města Žďáru n. Sáz. za
zásluhy v oblasti sportu, které se stihlo slavnostně uskutečnit na konci srpna.
Do nastávajícího roku pokorně přeji nejen sobě hlavně zdraví, životní sílu a
duševní pohodu. Kéž vám v klidu prožité vánoční svátky zvěstují do budoucna
lepší dobu – čas lásky, štěstí a naděje.
Poklidné dějiny světa dostaly další varování – koronavirus, kterého se těžko
zbavíme. Lidstvo s touto nákazou nedokáže účinně bojovat, jenom se snaží nějak
bránit. Nezbývá než skromně doufat v přízeň osudu, že se život postupně vrátí do
běžného normálu.

Spolu zvládneme hodně

� Miroslav Kadlec, ředitel

Vše v životě přijímám s pokorou

� Jakub Pustina,

operní pěvec (věk: 38 let)

Rok 2020 byl velice netradiční. „Na
stará kolena“ jsem se rozhodl vystudovat brněnskou JAMU. Celá situace kolem covidu mi to vlastně časově
usnadnila a získal jsem tak svůj vysokoškolský diplom.
Všechny mé pěvecké závazky se
od jara neustále posouvaly, až nakonec přišla druhá vlna a opět bylo vše
ztraceno.
Radost mám, že jsem poslední den
před zavřením divadel odzpíval v
divadle premiéru Wagnerovy opery
Tristan a Isolda. Zpívat Tristana je extrémní výkon, jeho part trvá déle než
dvě a půl hodiny a zvládne to jen hrstka lidí na světě. Mám to obrovské štěstí,
že můj hlas je něčeho takového schopen, a i když to byla nejtěžší role v mém
životě (nutno dodat, že Tristan je považován za nejnáročnější part tenorového repertoáru na světě) zpíval jsem ji s radostí a svěžím hlasem. Už se nemohu dočkat na lednové reprízy. Když jsem z premiéry cestoval s Gabrielou
Beňačkovou, která mě na roli připravovala, byla nadšená a prohlásila: „Kdybys již v životě nic jiného nezazpíval, máš splněno. Toto dokáže jen hrstka
lidí na světě.“
To jsem netušil, že to bude takto aktuální věta a doufám, že zase budu moci
rozdávat lidem radost svým hlasem.
Rok 2020 byl pro mě umělecky velice krátký, ale přitom nesmírně úspěšný,
a tak se asi naplňuje mé životní přesvědčení: „Věci se v životě dějí, tak jak mají a je třeba je přijímat s pokorou“.

S motivací je to doma špatné

� Jindřich Dítě,

základní školy (věk: 57 let)

student (věk: 19 let)

Na rok 2020 budu vzpomínat jako
na rok velmi zvláštní a doufám, že další
roky nebudou probíhat podobně. Tato
situace mi evokovala uhelné prázdniny v lednu 1979, kdy školy byly také
zavřené.
Na jaře jsme byli postaveni před - pro
nás neznámou věc – zajistit distanční
výuku. A to s těmi prostředky a zkušenostmi, které jsme měli, či spíše neměli. Na podzim jsme již byli připraveni
a postupně přidávali online hodiny.
Někteří rodiče preferují co největší počet těchto hodin, další poukazují na podmínky u nich doma a přejí si více
písemné zadávání.
Po návratu žáků do školy je vidět, kteří žáci (a mnohdy i rodiče hlavně mladších žáků) pracovali, a kteří to vzali jako prodloužené prázdniny, kdy udělali velmi
málo práce. A to jim velmi chybí. Zároveň pozorujeme, jak žákům chyběl i sociální kontakt.
Přeji všem, aby se život vrátil do normálních kolejí. Ať se dnešní situace nestane
normou. A osobní krédo? Spolu uděláme hodně, proti sobě nezvládneme nic.

Jako prvák FIT VUT Brno (pozn.
redakce: bývalý student a technický
talent žďárské průmyslovky) jsem si
před začátkem semestru užil jenom
slavnostní imatrikulace, pak jsem
jednou přišel na jednu přednášku, na
dvě laboratorní cvičení, a znovu jsem
se už do školy nedostal.
Trochu ironicky jsem měl štěstí, že
navzdory přesvědčování z několikerých stran jsem se nedostal k sehnání
si ubytování v Brně - a nemusel jsem
tedy pak řešit, co s ním.
S motivací to jde v domácí výuce špatně, sotva se přesvědčím k poslouchání i těch přednášek, co by za normálních okolností byly zajímavé. O ostatní
se ani nepokouším, natož o nějakou výraznější práci na čemkoliv nad rámec
povinností. Situaci rozhodně ani nepomáhá fakt, že většina přednášek jde
snadno zhlédnout i půl dne zpětně, a nemám tak žádný pevný režim o který se opřít. Co se týče nějakého kréda, tak snad jen „Vydržet a doufat“ - že se
nakonec dočkáme úsvitu po této metaforické noci.

K zahradnickému zboží jsme přidávali i vtip

� Jitka Mondadová,

zahradnice (věk: prý 24 + 50)

Naše zahradnictví v letošním roce skoro nezaznamenalo, že bychom byli postiženi stejně jako
celá země. Lidé museli zůstat doma, pravděpodobně se dívali na zahradu a zjistili, že by mohli zkusit pěstovat i něco jiného. Zvláště, když se
hned na začátku pandemie tak nezměrně zvýšily
ceny zeleniny. Připomeňme si třeba květák.
Bylo pro nás určitou výhodou, že prodejny se
zahradnickým sortimentem byly uzavřené pouze
jeden den. Nemalým plusem pro naši provozovnu
je, že máme prakticky celý sortiment. Začínáme
na jaře sadbou zeleniny a rok končíme prodejem

vánočních stromků a dekorací.
Na druhé straně byli lidé tak zmateni neustálými
změnami, že ještě po měsíci uzavření všech prode-

jen volali, zda máme vůbec otevřeno.
Nejvíce se opatření vlády projevilo pouze o dušičkách. Zákaz prodeje „dušičkového“ zboží na trzích
- byť byl následně zrušen - ovlivnil prodej na tržnicích i v květinovkách. Lidé také z důvodu pandemie
neobjížděli všechny hroby tak jako dříve.
I když některá opatření vyzývala především na
začátku, aby staří lidé „zůstali zavření doma“ já
jsem se řídila radou zcela jinou. Staří lidé patří do
přírody - řekla jsem si, že tedy i do zahrady. Dívat
se do sluníčka (pokud ovšem svítí) a mít dobrou
náladu - nebo jak se teď říká, mít pozitivní přístup
k životu.
A tak jsme zákazníkům spolu se zahradnickým
zbožím říkali i vtipy.
Foto: Lenka Kopčáková a soukromé archivy.
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Téma roku 2021 zní: Vysočina dětem
Rok 2021 se v Kraji Vysočina bude udávat v duchu motta
„Vysočina dětem“. Žďár chystá
Festival dětských historických
her.
� Lenka Kopčáková
Téma roku vyhlásila krajská organizace Vysočina Tourism, která
dlouhodobě koordinuje spolupráci partnerů v cestovním ruchu na
Vysočině.
Pokračuje tak v tradici témat po
Baroku na Vysočině (2017) , Sto
letech příběhů Vysočiny (2018),
Filmové Vysočině (2019) a Vysočině sklářské (2020).
Na vyhlášené téma zareagovalo
ve svém novém rozpočtu i město
Žďár nad Sázavou, když do kulturních programů roku 2021 zařadilo Festival dětských historických
her v objemu 27 tis. Kč. Půjde o
velkou celodenní akci na Farských
humnech, Žďár si na ni požádal o
krajský grant.
Jak přibližuje Petr Sedlák, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu MěÚ Žďár n. S.,
během festivalu si děti vyzkouší,
jak si hrávali jejich rodiče, prarodiče, ale i třeba děti za RakouskaUherska.
Čeká je střílení z praku, vyřezávání lodiček nebo píšťalek, kluci
mohou odpalovat špačky a honit
obruč, děvčata zase plést věnečky z

Malé cestovatele krajem
čekají soutěže a poznání

V KVĚTNU Farčata ožijí Festivalem
dětských historických her.
Ilustrační foto: Lenka Kopčáková
květin a pouštět je po Sázavě. Party
si také zahrají oblíbené hry svých
prarodičů jako je Krvavé koleno,
Honzo vstávej či skákání gumy a
panáka.
„Naším cílem je ukázat dětem, že
nejen v tabletech a telefonech se skrývá zábava. Festival bychom chtěli
uskutečnit v průběhu května,“ dodává Petr Sedlák. Snad již covid v té
době nebude hrozbou.

Tři luštitelé získají knihu
Zde jsou výsledky naší adventní soutěže, jejímž úkolem bylo přiřadit k sobě
snímky radních města z dětství a současnosti.
Jak se ukázalo, nebylo to zrovna lehké. Správně odpověděli jen tři z vás.
Jsou to Romana Jarošová, Jaroslav Bambula a Josef Jaroš, na které čeká
v redakci kniha od vydavatelství Parola.
Úplně všichni soutěžící se však shodli na dětském snímku č. 5, v němž
odhalili starostu Martina Mrkose.
Jinak hodně zaměňovali dětské snímky Josefa Klementa a Jana Mokříše.
Dokonce někteří našli podobu i mezi snímky Romany Bělohlávkové a Jana
Mokříše. Doufáme, že jste se pobavili. Níže uvádíme správné odpovědi.
A aby toho nebylo málo, trochu si zašpásoval i náš redakční šotek, když
Josefa Klementa přejmenoval na Jana. Pozorní čtenáři na to přišli. Josefu Klementovi se za našeho šotka omlouváme.
-lko-

Ludmila Řezníčková A 4

Jan Mokříš B 6

Jaroslav Ptáček C 1

Romana Bělohlávková D 3

Martin Mrkos E 5

Josef Klement F 2

Volbu letošního motta „Vysočina
dětem“ pro ŽN přibližuje Tomáš
Čihák, ředitel pořádající spol.
Vysočina Tourism.
Co Vás vedlo k novému tématu
Vysočina dětská - proč směřujete
pozornost právě na děti?
Po letošním tématu „Vysočina
sklářská“, které co do zásahu v regionu nebylo aktivitami vyvážené
ve všech jeho částech, jsme se rozhodli pro téma, které je aplikovatelné úplně pro celou Vysočinu.
Všude najdeme místa atraktivní
pro děti, resp. rodiny s dětmi. Otevírají se nám možnosti oslovovat
nejen rodiče dětí, ale i prarodiče, u
kterých děti tráví prázdniny.
Jaké možnosti chcete tématem
otevřít?
Máme v plánu spustit od začátku
turistické sezóny a otevření památek (1. 4.) Cestovatelský deník
a motivovat turisty k soutěžení.
Téma by mělo oslovit i partnery v
území tak, aby se k němu připojili a využili skutečnost, že prostřednictvím daného tématu budeme
Vysočinu významně propagovat.
Mají obyvatelé Vysočiny a návštěvníci našeho kraje rádi nastavená témata? A co na to sami
pořadatelé akcí?
Osvědčilo se nám, že je vždy
jedno hlavní téma, které více než

Tomáš Čihák,
ředitel
Vysočina Tourism
ostatní využíváme ke zviditelnění
Vysočiny. Organizátoři akcí, které
do tématu spadají, mohou potvrdit, že je to pro ně výhodné.
V počátku roku pravidelně pracujeme s nějakým plánem akcí a v
průběhu roku se nám nahlásí další, které se tímto dostanou více do
povědomí.
Počítáte v roce 2021 i s případnou komplikací covidových omezení?
Toto je složité téma… Připravujeme se tak, že akce budou probíhat, že se bude cestovat. Ale kampaně budeme více než kdy předtím
pečlivě zvažovat a zohledňovat právě aktuální situaci.
Nebude to jistě snadné, ale hlavně doufáme, že organizátoři akcí
najdou odvahu akce chystat, že v
turistických cílech budou připraveni na návštěvníky. Jedině pak mají
naše propagační aktivity smysl.
Všem moc fandím a přeji hodně
sil, a vedle pevného zdraví i pevné
nervy.
-lko-

Regionální muzeum
Muzejní výdajové okénko
Během
krátkého
rozvolnění začátkem prosince připravilo
Regionální muzeum města svoji
tradiční vánoční výstavu s tématem horáckých zvyků a tradic pro
období od adventu až do svátku
Tří králů.
Zaznívaly zajímavosti např. o
svatoondřejské noci, svátcích svatých Mikuláše, Ambrože, Barbory,
Lucie, Štěpána, Jana Evangelisty či
Tří králů.
Ale pak zhoršená epidemiologická situace opět muzea uzavřela. Přesto na Tvrzi svítí ve tmě dvě
okénka. Jak cedule hlásá, nebojte se nahlédnout. Tak jako kdysi děti, které chodívaly po městě
a nahlížely do oken, jaký má kdo
stromeček...
„V dnešní době výdejových okének
nemohlo naše muzeum zůstat stranou. Vždy od setmění do rozednění
můžete nahlédnout do dvou výstavních místností. V první vás čeká
štědrovečerní výzdoba, ve druhé Tři
králové,“ nabízí historik Stanislav
Mikule.
Na muzejním facebooku si
můžeme poslechnout vánoční
podcast (audiozáznam) o adventních a vánočních zvycích na
Horácku. Účinkují Kateřina Omesová, Kamila Dvořáková a Miloslav Lopaur. „Taktéž na facebooku
přinášíme každý den až do 6. ledna

zajímavosti o adventních a vánočních tradicích,“ dodává historik.

Další bude Fyzika hrou
Od 26. ledna do 28. března se
výstavní sály žďárské Tvrze promění v technickou hernu. Na interaktivní vzdělávací výstavě Fyzika hrou se návštěvníci seznámí s
některými základními fyzikálními
jevy (magnetismus, elektromagnetická indukce, výroba elektřiny) a
dozvědí se, jak funguje elektromagnetické dělo nebo potrubní pošta. „Vše bude prezentováno názornou, i laikovi srozumitelnou formou.
Proto neváhejte, odhoďte předsudky
vůči fyzice a přijďte si s ní pohrát do
muzea,“ vzkazuje historik Miloslav
Lopaur. Autorem výstavy, vhodné pro malé i velké návštěvníky, je
Ing. Vítězslav Prokop z Brna.

Výzva pamětníkům Žďasu

V roce 2021 bude žďárskému
Žďasu rovných sedmdesát let.
Žďárské strojírny a slévárny zahájily provoz v roce 1951. Městští historici plánují uspořádat výstavu a
shánějí fotografie týkající se výroby, rekreace, volnočasových aktivit
i zahraničních cest zaměstnanců.
„Zajímají nás především lidé, kteří
ve Žďasu pracovali, uvítáme i zajímavé příběhy,“ upřesňují historici.
Fotografie po oskenování v pořádku vrátí majitelům.
-lko-
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