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Žďár má schválený
rozpočet

Zastupitelé ještě před Vánocemi
schválili rozpočet města pro rok 2022
v objemu téměř 636 miliónů korun.
V příjmech rozpočet činí 562,6 mil.
Kč a ve výdajích 635,8 mil. Kč. Asi
73miliónový schodek město kryje
čerpáním vlastních finančních zůstatků na bankovních účtech a z dalších
zásobních zdrojů. To městu pomůže
s realizací významných investic, než
ještě více zdraží stavební práce.
Očekává se únorové rozpočtové
opatření, které zapojí úvěr 40 mil. Kč,
využitý i na stavbu propojky Jamská Saller.
Provozní výdaje města budou 394,7
mil. Kč a kapitálové výdaje 156,8 mil.
Kč. Největší investice míří do oprav
komunikací na Vodojemu (40 mil.
Kč), do stavby Centra sociálních
služeb (19 mil.), do výkupů pozemků na Jamské a Klafaru (15 mil.), na
opravu pěší zóny (11,5 mil.), na 3.
splátku za nákup akcií SATT (11,5
mil. Kč) a do rekonstrukce rybníku
Velký Posměch (9 mil.).
Největšími zdroji rozpočtu jsou
daňové příjmy (381,6 mil. Kč), nedaňové příjmy (82,8 mil), přijaté dotace (85,2 mil.) a kapitálové příjmy (13
mil. Kč).
-lko-

PŘÍPITEK Žďárákům do roku 2022. Vedení města posílá hlavní přání - a to pevné zdraví. Zleva: Rostislav Dvořák, Martin
Mrkos a Ludmila Řezníčková.
Foto: Lenka Kopčáková

Ohlédnutí za končícím rokem
Jen pár okamžiků, a rok 2021 bude
minulostí. I na něj budeme bohužel
vzpomínat ve spojitosti s koronavirem,
který si bral životy a ekonomiku srážel
k zemi.
Přes 66 % obyvatel Žďárska se v roce
2021 nechalo očkovat, mnozí tak ještě
učiní v novoměstském očkovacím centru, v ordinacích praktiků či při mobilních očkovacích dnech ve Žďáře.
Naši zemi trápí klimatické změny a
rostoucí ceny energií. Žďár se vydal
cestou úspor, snižování emisí a ochrany klimatu. Velmi vážně bere budování
modrozelené infrastruktury. Předzvěs-

tí jsou stovky nových stromů.
Přes veškeré problémy doby město
Žďár nad Sázavou v roce 2021 získalo
několik významných ocenění. V létě
starosta převzal krajskou cenu Město
pro byznys 2020. Srovnávací výzkum
ukázal, že Žďár nabízí nejlepší podmínky k podnikání v Kraji Vysočina.
Ostatních 14 vysočinských měst předstihl zejména v přístupu veřejné správy.
O pár měsíců později Žďár nad Sázavou získal stříbrnou příčku v národní
verzi stejné soutěže Město pro byznys.
Ve srovnání s ostatními 204 českými

obcemi s rozšířenou působností Žďár
analytiky zaujal nadprůměrným nárůstem ekonomických subjektů a velkým
počtem firem v přepočtu na tisíc obyvatel. Také investicemi do bydlení a
veřejné dopravy, kvalitními webovými
stránkami a rozsahem úředních hodin
pro veřejnost.
Poslední ocenění přišlo nyní v prosinci. Žďár nad Sázavou získal druhé
místo v národní soutěži CzechInvestu
pro města a obce ČR s názvem Inspirativní region. Porotce oslovil svým
projektem Průmyslová zóna Jamská II.
-lko-
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„Stacík“ už slouží vozíčkářům Žďárska
Žďár nad Sázavou a Sociální služby
města (SSM) dostaly krásný vánoční dárek. Je jím Ford Tranzit s nájezdovou plošinou pro přepravu až čtyř
vozíčkářů najednou. Tím, že bude
sloužit v Denním stacionáři, hned
dostal vůz přezdívku „Stacík“.
Integrovaný regionální operační program totiž vyslyšel žádost Žďárských,
kterým taková přeprava opravdu velmi
chyběla.
„O vůz jsme požádali v rámci šesté
výzvy Místní akční skupiny Havlíčkův
kraj, určené k podpoře sociálních služeb,“
vysvětluje místostarosta Rostislav
Dvořák (KDU-ČSL), mající zdravotnictví a sociální služby v gesci.
Místní akční skupina Havlíčkův kraj
(s podporou EU) je sdružení obcí,
neziskových organizací, podnikatelů
a aktérů, které spojuje zájem o rozvoj
území. Žďár nad Sázavou je jejím členem.
Místostarosta spolu s ředitelem SSM
Václavem Šerákem vůz přebíral.
Jak říká, podobný vůz neměl nikdo
v blízkém okolí a ani komerční sféra podobná vozidla nemá. Předností
vozu je jeho úžasná variabilita úpravy prostoru podle počtu vozíčkářů.
Pokud žádný vozíčkář necestuje, vůz
přepraví osm pasažérů najednou.
„Vymontováním sedaček lze vozidlo
upravit na varianty pět osob a dva vozíčkáři nebo dvě osoby a čtyři vozíčkáři. Vůz
je vybaven nájezdovou plošinou, která

ných úkonech občas zaměstnanci utrpěli pracovní úraz nebo onemocnění
zad z námahy. Teď to bude jiné. Klient
zůstane sedět na vozíčku a pečovatel
s ním vyjede po plošině do vozu. Tam
vozík pro jízdu zabezpečí. Ráno tak
může služba svézt hned několik vozíčkářů najednou.
Vůz stál něco přes 980 tisíc Kč a
prvotně jej celý uhradily SSM. Nyní
se na jeho účtu objeví slíbená dotace.
Poté vůz organizaci vyjde jen na 5 %
z celkové částky.

Do ulic vyjede i taxík Maxík

STACÍK už parkuje ve Žďáře. Ředitel sociálních služeb města Josef Šerák (vlevo)
a provozní Pavel Vykoukal předvádí vysouvací plošinu pro vozíčkáře.
Foto: Lenka Kopčáková
umožní komfortní nástup vozíčkáře do
vozu,“ popisuje místostarosta.
Vůz bude primárně využíván v Denním stacionáři, kde jsou klienti s mentálním postižením a současně jsou
někteří i vozíčkáři. Ty stacionář sváží i
z blízkého okolí. „Pokud bude potřeba v

rámci pečovatelské služby nebo Domova
klidného stáří převézt seniory na vozíčku,
tak vůz také využijeme,“ plánuje Václav
Šerák.
Jak říká, doposud stacionář svážel
vozíčkáře malým autem a bylo nutné
je složitě přesazovat. Při fyzicky nároč-

Nové pokoje jsou již připraveny
V Domě klidného stáří na Okružní ulici jsou již přichystány dva
pokoje pro poskytnutí pobytové
odlehčovací služby.
Jeden je jednolůžkový a druhý
pokoj dvojlůžkový, součástí je bezbariérové sociální zázemí.
Odlehčovací služba tu začne
fungovat v novém roce a má být
pomocí pečujícím, kteří se doma
starají o nemohoucího člena rodiny a sami potřebují řešit vlastní
zdraví nebo si chtějí od náročné
péče odpočinout a odjet např. na
dovolenou.
„Po tu dobu se o jejich člena rodiny postaráme. Strach, že by se pokoje
neobsadily nemáme, již volají první
zájemci o službu,“ řekl pro ŽN ředitel Sociálních služeb města Václav
Šerák. Začátkem prosince, kdy jsme se na staveništi sešli, se kolem
nás ještě činili elektrikáři a další

DOKONČOVACÍ práce v nových
pokojích pro odlehčovací službu.
Foto: Lenka Kopčáková

řemeslníci.
Na stránkách města se brzy objeví ceník odlehčovací služby.
Vytvoření pokojů v bývalé přízemní
společenské
místnosti, která je směřována do zahrady, si vyžádalo i přesuny v rámci
Domu klidného stáří. Jak Václav
Šerák přibližuje, nová společenská
místnost je nyní v bývalém zázemí ředitelství. Krom kulturních
akcí a ručních prací se v ní budou
konat bohoslužby, kurzy trénování
paměti a kavárnička. „Vznikl nám
ještě menší prostor pro tělocvičnu, do
níž si zájemci mohou přijít zacvičit,“
nabízí ředitel. K dispozici tu bude
rotopeded či motomed k rozpohybování kloubů.
Rekonstrukce prostor vyšla město na 1,2 mil. Kč bez DPH a provedla ji žďárská firma Ing. Zdeněk
Galuška.

Čeká nás rok voleb, sportu i krizí

Rok 2022 je před námi. Máme 3. tisíciletí a 20. roky 21.
století. Římskými číslicemi je zapsán takto: MMXXII.
Začíná a končí vždy v sobotu. U nás v ČR bude mít 252
pracovních dnů a 14 státních nebo ostatních svátků. Z toho
šest jich připadá na víkend.
Celosvětově budou jedněmi z hlavních témat roku 2022
klimatické změny, koronavirus, energetické a další krize,
chudoba. Českou republiku čekají politické události. Dne
1. 7. se ujme předsednictví EU a v říjnu u nás proběhnou
volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev
obcí.
Sportovní nadšenci se těší na tři světové události. Již
XXIV. zimní olympijské hry se budou v čínském Pekingu
konat hned 4.– 20. 2. Kvůli koronaviru však bez zahranič-

ních fanoušků.
Ve dnech 13.–29. 5. se v Helsinkách a Tampere uskuteční
86. MS v ledním hokeji a od 21. 11.do 18. 12. bude Katar
dějištěm 22. MS ve fotbale.
U nás v Česku si připomeneme stá výročí od narození jedné herecké generace - Stelly Zázvorkové, Františka
Peterky, Josefa Kemra, Miloše Kopeckého. Uplyne i 100
let od narození básníka Jana Skácela a 200 let od narození
přírodovědce Gregora Mendela. Jeho jméno nese - v českých zemích nejstarší vysoké zemědělské a lesnické učení Mendelova univerzita v Brně. Mimochodem 25. října bude
z území ČR pozorovatelné částečné zatmění Slunce.
Názory zastupitelských klubů, co očekávat od roku 2022
ve Žďáře n. S. uvádíme na stranách 4 a 6.
-lko-

Sociální služby mají provozovat i
taxík Maxík, kterého by se mohl Žďár
dočkat někdy po Novém roce. Jde o
společný projekt konta Bariéry a lékárenského řetězce, které vyslyšely žďárskou žádost o taxi pro seniory.
„Konto Bariéry daruje vůz městu a to
nám přenechá jeho provozování nejspíš
zápůjčkou,“ popisuje ředitel SSM Václav Šerák.
„Dle stanovených pravidel musí být
pasažér ve věku 65+ nebo držitelem
ZTP nebo ZTP/P, s trvalým bydlištěm
ve Žďáru nad Sázavou. Taxík Maxík
bude jezdit jen po území města a do místních částí,“ dodává ředitel. Permanentní jízdenky do Maxíku seženeme např.
v ITC města. Taxi lze využít na cesty
k lékaři, na nákup či za kulturou.
Bude to fungovat tak, že zájemce si
objedná taxík den předem na danou
hodinu. Když pro něho řidič přijede,
za jízdu pasažér zaplatí 50 Kč. Pro cestu zpět zaplatí další jízdenku. Pasažér
se tak za stokorunu pohodlně dostane
do cíle a zpět.

Tuby od rachejtlí
nepatří do papíru

Města po svátcích řeší obrovský
nával obalového odpadu z vánočních dárků. Ten někdy bývá ekologickou zátěží. Na potištěných papírech zůstávají často plastové stuhy a
ozdoby.
Jaké jsou zkušenosti Žďáru - a musí
se vánoční obaly ve sběrném dvoře
pracněji třídit nebo to nelze a obaly skončí ve zbytkovém směsném
odpadu?
Místostarostka Ludmila Řezníčková (ANO 2011), která má městské odpady v gesci odpovídá, že dle
informací ze sběrného dvora nepředstavují vánoční obaly až takový problém. „Většina občanů plastové šňůrky
z papírových obalů odstraní ještě před
odložením do kontejnerů a přilepené
mašle jsou na třídící lince odstraněny a
putují do plastů,“ uvádí.
Větší problém ale představují
rachejtle ze Silvestra. Papírové tubusy na rachejtle jsou často ukládány
do kontejnerů na papír, ale patří do
komunálu. Pracovníci třídicí linky pak musí tubusy pečlivě vybrat,
neboť papírny by jinak papír nevzaly.
Svoz odstrojených stromečků po
svátcích začne hned po Třech králích (6. 1.). „Vánoční stromky budou
štěpkovány a použity ve žďárské kompostárně firmy AVE,“ dodává místostarostka.
-lko-
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Žďárský generel plánuje
dopravu na desetiletí
Generel dopravy (GD) pro příští
desetiletí schválili zastupitelé ještě
před koncem roku 2021.
Dlouho připravovaný strategický
dokument definuje dopravní problémy města a navrhuje možná řešení. Skládá se ze tří navazujících částí:
Dopravní průzkumy a sběr dat, Analýzy a dopravní model, Vize a návrh.
V rozvoji všech druhů doprav myslí
i na pěší dopravu osob s omezenou
schopností pohybu nebo orientace.
Součástí výstupů z GD je i elektronický multimodální dopravní model,

který umožní modelovat důsledky
změn ve žďárské komunikační síti
před jejich provedením.
V závěrech DG mj. stojí, že obchvat
města navržený dle ŘSD je nejvýhodnější z uvažovaných možností.
Je nutné zavést regulaci parkování v
širokém centru města a využít rezervy v cyklistické a pěší dopravě.
Strategický dokument vyšel město na necelé 2,4 mil. Kč, z toho 95 %
uhradila dotace z projektu Smart City. Podrobnosti na: www.zdarns.cz/
mesto-zdar/generel-dopravy. -lko-
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Přísaha na Vysočině pomáhá
potřebným dětem
Dobrovolníci občanského hnutí Přísaha
Roberta Šlachty na
Vysočině se zapojili
do sbírky Diakonie
Krabice od bot, aby
pomohli znevýhodněným dětem prožít
krásné Vánoce. Budeme nadále pokračovat v práci a chystáme
další akce. Pokud máte
chuť změnit svět k
lepšímu, přidejte se k
nám. Přejeme všem
šťastný nový rok 2022.

t01-prisD

Zadavatel / Zpracovatel:
Občanské hnutí
Přísaha Roberta Šlachty

Městské dotační programy
Zde je přehled aktivních dotačních programů města pro rok 2022:

� Podpora označování provozoven a obchodních domů 2022, objem

350 tis. Kč, pomoc s prostředky na grafický návrh a výrobu reklamního označení provozoven (do 30. 9. 2022).
� Kultura 2022, objem 900 000 Kč (1. - 31. 1. 2022)
� Sport 2022, objem 4 400 000 Kč, na podporu organizovaného sportu
mládeže a sportovních akcí ve městě (1. - 31. 1. 2022)
� Sportoviště 2022, objem 2 800 000 Kč, na zajištění provozu sportovišť
(1. - 31. 1. 2022)
� Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti
2022, objem 220 000 Kč (1. - 31. 1. 2022).
� Volný čas 2022, objem 320 000 Kč, na podporu volnočasových aktivit
se zaměřením na děti a mládež (1. 1. - 28. 2. 2022)
� Organizovaný sport dospělých 2022, objem 1 100 000 Kč (1. 1. - 28.
2. 2022)
� Ediční činnost 2022, objem 150.000 Kč (1. - 28. 2. 2022)
� Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru
nad Sázavou 2022, objem 2 000 000 Kč (1. - 28. 2. 2022)
-lko-
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Rok 2022 je za dveřmi. Co nám přinese?
Otázka pro zastupitelské kluby na leden 2022:
� Které nejdůležitější kroky a rozhodnutí pro život města bude třeba

v roce 2022 velmi zodpovědně nastavit - to s ohledem na českou i mezinárodní situaci? Co byste Žďáru a spoluobčanům popřáli do roku, který
je před námi?

Stop ekonomické devastaci domácností
Dá se očekávat, že nás nečeká lehký
rok. Zvyšují se ceny energií a roste inflace. Epidemiologická situace je jako na
houpačce. Co může udělat město? Může
např. přestat zatěžovat svoji teplárenskou
společnost další agendou a soustředit
Vladimír
se na stabilizaci cen tepla. Uplatnit svůj
Novotný,
vliv na cenu vody. Neztrácet čas v oblasti
klub ČSSD
odpadového hospodářství. Nezatěžovat
rozpočet dluhy nebo zbytečnými studiemi, strategiemi a koncepcemi. Soustředit se na kvalitní služby pro občany. Těch připomínek by bylo rozhodně
velké množství. Ale musím přiznat, že ze všeho nejvíce bych přál občanům
našeho města návrat k normálu. Znovu bych se chtěl radit, domlouvat, ale
třeba i silně dohadovat o obyčejných a běžných věcech, o tom jak zase o kousek vylepšit a zpříjemnit naše město. Jak připravit nové služby, nová kulturní a společenská setkání a jak rozvíjet potenciál města. Prostě dělat komunální politiku a neřešit pandemické sváry a z toho plynoucí ekonomickou
devastaci domácností naší společnosti. A proto bych přál našim občanům
ohleduplnost, trpělivost a solidaritu. Tak abychom všechny problémy zvládli a přiblížili se k těm normálním dnům a obyčejným potřebám. A na závěr
samozřejmě hodně zdraví, spoustu sil, víry a naděje.

Čeká nás nelehký rok
Naštěstí život samotného našeho města není bezprostředně svázán s politickými dopady mezinárodní situace. Z tohoto hlediska jsme malou, bezvýznamnou
regionální tečkou v dějinách. Vnitřní
situace je ale něco úplně jiného. GlobálPetr Stoček,
klub ZM KSČM ní zdražování energií a politický boj o
jejich zdroje pro nás přináší růst života SPOZ
ních nákladů, protože tato ekonomická
situace přinese nárůst cen v celé plejádě našeho hospodářství.
Rozpočet města na rok 2022 nebude v absolutní hodnotě menší, ale bude
nutno povýšit položky mandatorních výdajů i částky pro zabezpečení činnosti všech rozpočtových organizací.
Samotným občanům přejeme v první řadě vítězství nad covidovou pandemií, pak hodně zdraví, štěstí a pohody. Především také přejeme notnou dávku trpělivosti a odvahy k co nejlepšímu a nejrychlejšímu překonání všech
očekávaných překážek v nastávajícím roce.

Všem přeji „pouze“ normální rok
Začnu tím přáním. Všem občanům, své
rodině i sobě přeji konečně zase „pouze“
normální rok 2022. Rok bez covidových
oddělení, bez velkokapacitních očkovacích center, bez respirátorů, beze strachu
z nemoci, bez zbytečně zemřelých. Vím,
že to přání není zrovna malé. Vím, že to
Jan Mokříš,
přání není jen mé, ale jde o společné přáklub ODS
ní nás všech.
Co se týče druhé otázky, tak si nemyslím, že by nějaké rozhodnutí žďárské samosprávy mohlo ovlivnit celkovou situaci v Česku či ve světě. I
když ukončení konfliktu na Ukrajině, dlouhodobé uklidnění situace na
Blízkém východě, konec covidové pandemie, dostatek pitné vody pro
všechny, čisté oceány, nárůst rozlohy deštných lesů, zlevnění cen energií
a třeba ještě rozumného a váženého pana prezidenta bych si jistě přál.

Rok 2022 bude výzva pro nás všechny
Významné politické události dopadají na města nepřímo a zprostředkovaně a někdy je těžké vysledovat přímou linku mezi příčinou a
důsledkem. Proto ve svém příspěvku zůstanu čistě na úrovni Žďáru.
Klimatická změna je fakt a na ní
Martin Mrkos,
klub ŽĎÁR- ŽM reagujeme dlouhodobým systematickým přístupem – v příštím roce
další zelené střechy, stromy, retence vody, zeleň. Stejně tak tu s námi
zůstane koronavirus. Kéž by se potvrdilo, že mutace omikron bude mít
méně závažné důsledky a stane se „pouhým“ běžným respiračním onemocněním. Tím bych poprosil ty, kteří zvažují a přemýšlejí o očkování,
aby došli k rozhodnutí zajít do očkovacích center nebo ordinací. Zároveň
prosím antivaxery a odpůrce o méně militantních projevů. Vždyť každý
má právo volby a odlišný postoj není důvodem k verbální či jiné agresi.
Tolerujme se, prosím, navzájem.
Inflace a energetická krize je problém. Věřím, že stát zareaguje snížením
nebo odpuštěním DPH na energie. Ve městě budeme renovovat kotelnu na Libušíně, tak abychom nebyli závislí na diktátu cen od externího
dodavatele. Vlastní zdroj ale neznamená, že teplo bude za hubičku, jen
budeme mít větší kontrolu nad cenovými šoky.
Rok 2022 bude tedy výzva. Žďárákům do něho přeji především pevné
zdraví, optimismus a dobrou náladu. Fajn lidi kolem sebe a schopnost
vidět pozitiva i v drobných věcech. Ocenit lidskou blízkost a vzájemnost, smysluplnou práci krásu malých i velkých věcí života, z nichž řada
je zadarmo. A paradoxně tak objevit hlubší a intenzivnější chuť života.
(Pokračování na str. 6)

Ve sportovní hale bude 11. ledna
mobilní očkování bez registrace
Žďáráci se naučili občas využívat
možnosti mobilního očkování proti nemoci covid-19 bez registrace.
Prostě přijdou s občankou a kartičkou pojišťovny a je to odbyté.
V prosinci měli hned několik příležitostí. Mobilní očkovací tým
podával vakcínu v recepci spol.
DEL, na očkování bylo možné si zajít i do sportovní haly na Bouchalkách, přesně do stejného vstupu,
kde od jara fungovalo očkovací centrum.
Další příležitost k očkování bez
registrace bude ve sportovní hale
v úterý 11. 1. 2022, v době od 10 do
17 hodin.
Mobilní očkování pořádá Kraj
Vysočina ve spolupráci s městem
Žďárem a brněnskou neziskovou
organizací Podané ruce.
Právě její kvalifikovaní zdravotníci

očkování ve Žďáře provádějí.
Jak informuje místostarosta Rostislav Dvořák (KDU-ČSL) mající
zdravotnictví v gesci, při mobilním
očkování je aplikována vakcína Pfizer-BioNTech pro zájemce ve věku
16+ a jednodávková vakcína Johnson & Johnson pro zájemce ve věku
18+. U osob mladších 18 let je nutný doprovod zákonného zástupce.
„Důležité je upozornění lékařů, že na
třetí dávku očkování mohou lidé přijít
opravdu až po pěti měsících. Pokud by
nesplňovali lhůtu od druhé dávky, byli
by odmítnuti. S sebou je potřeba mít
občanský průkaz a průkaz zdravotní
pojišťovny,“ připomíná místostarosta.
Akce se mohou zúčastnit i samoplátci, ti ale musí očkovací látku uhradit
jen bezhotovostně.
Dle místostarosty nyní velmi záleží
na vývoji křivky nemocných covi-

dem-19 a potřebě lůžkové péče.
Jak známo, novoměstská nemocnice je v tuto chvíli kapacitně zahlcena covidovými pacienty a musela
omezit ambulantní provozy. Potřebné lékaře a sestry přemístila k jejich
lůžkům.
„V úvaze je znovuotevření očkovacího centra ve Žďáře. O tom by rozhodl Kraj Vysočina v novém roce, OC
ve sportovní hale by opět provozovala novoměstská nemocnice,“ uvádí pro tuto chvíli Rostislav Dvořák.
Očkovací centrum v novoměstské
nemocnici funguje a objednaní lidé
jsou rychle odbavováni.
V době tisku ŽN nově otevřelo i
očkovací místo v ortopedické ambulanci MUDr. Radka Černého, ve 2.
patře žďárské polikliniky.
Aplikují tu vakcínu Pfizer/BioNTech v první, druhé i třetí posilo-

vací dávce. Je však třeba se klasicky
objednat přes centrální rezervační
systém. Provoz ortopedie je zachován, očkování probíhá mimo ordinační hodiny.
A jaká je proočkovanost ve Žďáře? To se dočteme na webu zdarns.
mobilnirozhlas.cz/covid-report.
Data se stále mění, ale koncem prosince bylo ve správním obvodu Žďáru n. S. očkováno proti covidu-19
alespoň jednou dávkou celkem 66
% obyvatel (28.302) Z nich 27.470
osob již mělo očkování ukončené. Ve skupině 65+ bylo očkováno
7864 osob a většina dostala dvě dávky vakcíny. Řada očkovaných si přišla již i pro třetí posilující dávku.
V Kraji Vysočina má dvě dávky
očkování 60 % obyvatel, v ČR je
proočkovanost dvěma dávkami u 61
% občanů.
-lko-
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Jak je to s čerpáním a převodem dovolené
Rok 2021 končí a v některých
případech zaměstnanci nestačili vyčerpat dovolenou. Její
převod do nového roku 2022
je možný, ale jen za určitých
předpokladů.
� Lenka Kopčáková

Od roku 2021 platí novela zákoníku
práce č. 285/2020 Sb., která přinesla i zásadní změny do právní úpravy
dovolené. Např. možnost převedení
dovolené do následujícího kalendářního roku, ovšem za určitých podmínek. Změnou je i to, že při čerpání
řádné dovolené se pracuje s hodinami, nikoli s kalendářními dny.
Tématem se zabývají odborníci na
webech finance.cz a podnikatel.cz.
Z jejich informací vybíráme.

Převod kvůli
mateřské či nemoci

Dovolenou si můžeme do roku
2022 převést, pokud jsme si ji nestihli
vybrat v roce 2021 kvůli specifickým
důvodům. Dovolená se nám automaticky převádí, a pokud ji nevyužijete ani v roce 2022, tak se převádí do
roku dalšího. Nemusíme se tedy bát,
že by nám dovolená propadla.
Důvody pro přetahování dovolené
stanovuje zákoník. Jde o případy, kdy
byl zaměstnanec dočasně uznán práce neschopným a také z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.
V roce 2022 nám zaměstnavatel

KAŽDÝ ŠÉF by měl chápat, že zaměstnanci si chtějí dovolené užít se svými rodinami. Odpočinutý a šťastný zaměstnanec je k nezaplacení. Na rozdíl od zaměstnance přetěžovaného.
Ilustrační foto: pixabay
musí stanovit, kdy můžeme „starou“
dovolenou čerpat. Když tak neučiní
do 30. června 2022, pak máme právo
si určit její čerpání sami.
Čerpání dovolené jsme povinni
písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodneme na jiné době oznámení.
Ovšem zaměstnavatelovo právo nám
stanovit dovolenou nezaniká a platí
obligátní „kdo dříve přijde, ten dřív
bere“.

Výhoda dovolených
nad 4 týdny

Novinkou od roku 2021 je možnost

převedení části nevyčerpané dovolené do následujícího roku, výhodu
ovšem mohou uplatnit zaměstnanci
mající nárok na rozsah dovolené přesahující čtyři týdny. V daném kalendářním roce ale musí vždy vyčerpat
základní čtyři 4 týdny a pedagogičtí a
akademičtí pracovníci základních šest
týdnů. Pak lze zbylou dovolenou převést.
Výjimečně může o převod žádat i
zaměstnanec se základní čtyřtýdenní výměrou dovolené, ovšem pouze
v případě, že nemá vyčerpanou veškerou dovolenou z předchozích let.
Tu vyčerpá nejdříve. Dovolenou, která v součtu za tento rok přesáhne čtyři týdny, může na základě písemné
žádosti (pokud zaměstnavatel vyhoví) převést do roku následujícího.
O převod dovolené musí zaměstnanec požádat vždy písemně. Třeba
v situaci, kdy plánuje začátkem roku
zimní dovolenou, bude potřebovat
volno z důvodu narození dítěte, nebo
kvůli svému studii apod. Tak může
„starou“ dovolenou čerpat v době,
kdy na tu „novou“ ještě nevzniklo
právo.
Zaměstnavatel může, ale nemusí
takové žádosti vyhovět. Mohou mu
v tom bránit vážné provozní důvody,
např. že není možné zajistit zástup
jiným zaměstnancem. Důvody zamítnutí žádosti by měl zaměstnanci
písemně sdělit.

Rozvrh čerpání dovolené

Zaměstnavatel stanovuje svým
zaměstnancům mantinely, kdy
mohou dovolenou čerpat. Vyhotoví

Staňte se bankéřem
a připojte se k našemu týmu
na pobočce v Jihlavě.
Více informací na kariera.moneta.cz
nebo na kariera@moneta.cz

písemný Rozvrh čerpání dovolené.
Ten má být sestaven tak, aby alespoň
jedna část rozvrhu čerpání dovolené byla minimálně 14 dní. Nelze, aby
dovolená zaměstnance byla rozdrobena po jednom nebo dvou dnech po
celém roce.
Dobu čerpání dovolené nám musí
zaměstnavatel oznámit minimálně 14
dní předem (pokud se nedohodneme
jinak).
Zaměstnavatel může rovněž „zakázat“ naši dovolenou kvůli provozní
potřebě. To když nás např. na volný
termín předběhne jiný zaměstnanec.
Pokud si budeme dovolenou šetřit
a přetahovat ji do dalšího roku, či déle otálet s jejím vybráním, tak nám ji
může zaměstnavatel snadno ke konci roku nakázat (což mnoho zaměstnavatelů dělá, zvláště když mají v listopadu a prosinci „hluchá“ období).
Přetahováním dovolené do dalšího
roku totiž riskuje pokutu v řádu statisíců.
Výjimkou, kdy je určení doby čerpání řádné dovolené zásadně na
zaměstnankyni, je čerpání dovolené
bezprostředně po skončení mateřské dovolené, u mužů na rodičovské dovolené bezprostředně po jejím
skončení. Zde musí zaměstnavatel
žádosti o čerpání dovolené, pokud
byla podána nejpozději poslední den
čerpání MD nebo RD, vždy vyhovět.

Kdy může zaměstnavatel
dovolenou zkrátit

Stává se tak v závažných případech.
Třeba nepracoval-li zaměstnanec kvůli překážkám v práci. Těmi může být
dlouhodobá nemoc zaměstnance či
jeho blízkého. Pak zaměstnavatel krátí
dovolenou za prvých 100 (ne)pracovních dní o 1/12 dovolené a dále stejnou částí (1/12) za každých dalších 21
(ne)pracovních dní.
O dny dovolené může zaměstnanec
přijít i při neomluvené absenci. To
může zaměstnavatel dovolenou krátit
o jeden až tři dny (za jeden zameškaný den). Pokud zamešká zaměstnanec
více dnů, tak se mu mohou „tresty“
sčítat.
Pokud se zaměstnanci krátí dovolená, tak pouze na minimální hranici
dvou týdnů dovolené, které se musí
zaměstnanci ponechat.
Krácení dovolené se provádí v
roce, kdy důvody ke krácení vznikly.
Zaměstnavatel si nemůže vzpomenout
po dvou letech, že pracovník měl kdysi
absenci, aniž by se omluvil, a nyní za to
bude požadovat krácení dovolené.

Svátky a volné dny roku 2022
Při pohledu do nového kalendáře
zjistíme, že svátečního volna si v roce
2022 mnoho neužijeme. Svátky jen
osmkrát připadnou na všední dny.
Nový rok, květnové svátky, Štědrý
den a 1. svátek vánoční vychází na
víkend.
Nový rok 2022 oslavíme v sobotu a
na volno se můžeme těšit až o Velikonocích, od 15. do 18. dubna.
Svátek práce 1. 5. a Den vítězství 8.
5. budou v neděli.
Odpočineme si až na Příchod slovanských věrozvěstů, v úterý 5. 7. a

na Den upálení mistra Jana Husa, ve
středu 6. 7.
Den české státnosti (svatý Václav)
je ve středu 28. 9.
Prodloužený víkend slibuje Vznik
samostatného Československa v
pátek 28. 10. I Den boje za svobodu
a demokracii vychází na čtvrtek 17.
11.
Ovšem Štědrý den bude v sobotu 24. 12. a vánoční svátky skončí v
pondělí 26. 12. Nový rok 2023 oslavíme v neděli a pak hajdy do práce.
-lko-
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Názory / Aktuality

Rok 2022 je za dveřmi....
(Dokončení ze str. 4)

Ať se můžeme opět volně nadýchnout
Dovolím si otázky trochu otočit a nejdříve bych popřála všem občanům našeho města, aby nastávající rok pro ně byl
lepší než ten starý. Přála bych všem, aby
dokázali z našich životů navždy vyhnat
strach, neúctu a nenávist. Aby se do
Ludmila
našich myslí a srdcí vrátila úcta k práci
Řezníčková,
klub ANO 2011 druhých, pokora k životu a láska k lidem
celkově. Za nejdůležitější v novém roce
považuji, aby se život v naší zemi zklidnil, abychom se zase mohli veřejně
scházet a společně prožívat kulturní a sportovní zážitky, abychom mohli zase
volně dýchat. Samozřejmě vnímám, že na podzim nás čekají komunální volby, kdy budou občané Žďáru rozhodovat o tom, kam bude jejich město směřovat v následujících čtyřech letech. Věřím, že se rozhodnou správně, protože
u nás žijí moudří a pokorní lidé, kteří dokáží ocenit dobrou práci. Přeji všem
šťastný nový rok!

Držme si naději a víru
V životě města ale i lidí je důležitý každý rok a ke každému dalšímu vzhlížíme
s očekáváním a nadějí, že bude minimálně stejný, ale nejlépe lepší než ty předchozí. Málokdo z nás si však dokáže zreJan Havlík,
kapitulovat a naplánovat co pro to, aby
klub
bylo lépe, udělal nebo udělá. NeuvěZměna 2018
domujeme si, že věci se samy nemění a
pomoc nejjednodušeji najdeme na konci svých paží - tedy ve svých rukou a ve své hlavě.
Rok 2022 nezačíná nejlépe. Pokračuje pandemie covidu, po letech rostou
ceny energií a tepla, rostoucí inflace zvyšuje ceny a znehodnocuje úspory. Je
před námi změna politického vedení státu a slibovaná změna politického stylu. Bude pro nás pozitivní? Bude skutečná nebo jen deklarovaná? To ukáží až
konkrétní kroky a budoucnost, kterou budeme měřit minulostí, tedy tím co
jsme prožili. K tomu je nezbytný jeden předpoklad, a to je zdraví.
My zastupitelé Změny 2018 vám proto přejeme pevné zdraví a chuť měnit
nevyhovující za lepší budoucí, i když to nebude hned a ani jisté. Nenechme
si nikým a ničím vzít naději a víru v lepší budoucnost.

Spokojenost občanů na prvním místě
Postupné kroky a rozhodnutí zaměřené na rozvoj města a zlepšování života občanů ve městě byly učiněny už na
začátku volebního období v roce 2014.
Jsou spojeny s převzetím plné odpovědnosti stávající vládnoucí koalice za naše
Rostislav
město a místní části.
Dvořák,
Sedm let společné práce kolektivu
klub KDU-ČSL
zaměstnanců městského úřadu není
doloženo jen sbírkou diplomů a věcných cen udělených městu nezávislými hodnotiteli. Důležitou hodnotou byla a zůstává spokojenost občanů.
Když na úřadě vyřizují své záležitosti, když vidí postupné proměny města
při rodinných procházkách nebo mají možnost většího výběru zaměstnání v
nových výrobních provozech na Jamské.
Ve spolupráci s Krajem Vysočina se buduje další velká investice. Je zaměřená na zajištění péče o naše zdravotně handicapované seniory. Uvědomujeme si, že je stále velkým dluhem výstavba nájemných bytových domů pro
začínající rodiny. To je současná velká výzva, kterou se usilovně zabýváme a
chceme ji řešit.
Klub zastupitelů za KDU-ČSL přeje našim spoluobčanům do nového roku
hlavně dobré zdraví, klidné a šťastné prostředí v rodinách a hodně optimismu.

Přeji všem zdraví i pozitivní mysl
Příští rok bude pro hodně lidí dost
náročný. Budou na nás všechny dopadat z jedné strany následky nesmyslných vládních restrikcí a z druhé
Tomáš
strany hospodářská recese a zdražení
Augustýn,
energií. V souvislosti se stávající
Koalice TOP 09
atmosférou ve společnosti se mi vždy
a Svobodní
vybaví slova Václava Havla o tom,
jaká je ve společnosti blbá nálada. Asi
by se divil, že ji tu máme i dnes. Jediné co s tím dělat, je nepodléhat a udržovat si pozitivní mysl.
Našemu městu přeji, aby se nedostalo do červených čísel a nemuselo škrtat
na výdajích nebo je přenášet na občany.
Rok 2022 bude také rokem komunálních voleb, proto přeji všem voličům
šťastnou ruku a osvícené vedení v dalších čtyřech letech. Všem občanům
bych rád popřál kromě obligátního pevného zdraví také zdraví duševní a
pozitivní mysl.
-lko-

Lampy sníží světelný smog
Ve žďárských ulicích bylo do konce
listopadu vyměněno přes 370 svítidel
veřejného osvětlení. Namísto oranžových sodíkových lamp tu nyní září
úsporná LED světla.
Městu se na modernizaci pouličního osvětlení, které mj. i snižuje světelný smog, podařilo získat dotační
podporu ze Státního fondu životního
prostředí. Akce stála celkem 6,2 mil.
Kč, dotace činila 95 % z uznatelných
nákladů, tedy 2 mil. Kč.
„Výměna má na první pohled neviditelný ekologický přesah, který je však
obrovský. V Evropě již nelze nalézt
absolutní tmu. A to je velký problém
nejen pro lidi, ale i pro hmyz, který je
základem života na Zemi,“ vysvětluje místostarostka Ludmila Řezníčková (Ano 2011), která má komunální
služby a životní prostředí ve své gesci.
Dle jejích slov mají všechna vyměněná svítidla náhradní teplotu chromatičnosti pod 3000 Kelvinů a barva je podobná žárovce s wolfram
vláknem. Je to teplá žlutá, eliminuje
nežádoucí světelný smog. Zároveň
jsou svítidla přesně nasměrována na
plochu, kterou mají osvětlit. Nezá-

ří tedy nahoru jako ta předcházející
výbojky, ale osvětlují jen cestu.
Předností výměny je i energetický přesah. Dle výpočtů z června mají
moderní svítidla na energiích garantovaně ušetřit 400 tisíc Kč ročně. To
bude nyní po zdražení elektřiny ještě
více.
„Ve Žďáře také na noc stmíváme.
Máme dva typy stmívání. První jsou
světla s reduktory nastavenými na tři
úrovně svícení a nová LED svítidla na
noc ztlumujeme regulací odvozenou
od astronomické půlnoci, vždy o 50 %
dolů,“ informuje Ludmila Řezníčková.
Kvůli zdržení dodávek v době koronaviru zbývá z této zakázky vyměnit ještě 8 % svítidel. Stane se tak nejdéle do
konce března 2022.
Dle místostarostky chce radnice
pokračovat ve výměně všech svítidel
ve městě, ale i sloupů VO a vedení
k nim. Úřad již chystá žádost o dotaci
a Žďár o ni požádá, jakmile se objeví
některá další možnost státní podpory.
„Naším cílem je přiblížit se tomu nejekologičtějšímu řešení osvětlení města,“
dodává Ludmila Řezníčková.
-lko-

O dlouhodobé ošetřovné
žádejme bez odkladu
Od ledna 2022 dochází k zásadním
změnám v dlouhodobém ošetřovném. Pokud se stane a budeme pečovat o blízkou osobu kvůli jejímu úrazu
nebo vážnějšímu onemocnění, měli
bychom vědět, co si pohlídat, abychom nezůstali bez peněz.
Jak ze zkušeností přibližuje Jarmila Pospíchalová z Domácího hospice Vysočina, scénář obvykle začíná
tak, že dlouhodobě hospitalizovaného příbuzného si chceme vzít domů.
Vypadá to na delší dobu ošetřování,
a tak se přirozeně začneme zajímat o
finance pro pečujícího. Někdo poradí dlouhodobé ošetřovné, což vypadá nadějně. Ale má to jeden háček zpětně po propuštění z nemocnice již
žádat nelze.
Podmínky nároku na příspěvek:
Od Nového roku bude pro nárok na
dlouhodobé ošetřovné stačit u těžce
nemocných nebo zraněných lidí aspoň čtyřdenní hospitalizace v nemocnici. Počítá se do ní i den přijetí do
lůžkového zařízení a den propuštění.
Doposud to bylo sedm dní.
Zároveň se předpokládá, že zdravotní stav ošetřované osoby po propuštění do domácího prostředí bude
nezbytně vyžadovat poskytování
dlouhodobé péče po dobu dalších
alespoň 30 dnů.
„Při splnění podmínek vystaví ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči na vyžádání rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, a to
v den propuštění z hospitalizace. Později

už jej vydat za žádných okolností nelze,“
zdůrazňuje Blanka Netolická, sociální
pracovnice Domácího hospice Vysočina.
Občas se prý při příjmu klienta do
péče hospice zjistí, že by v jejich situaci připadalo v úvahu dlouhodobé
ošetřovné. Ale rodina o něj při propuštění nezažádala a zbytečně tak o
příspěvek přišla.
Dlouhodobé ošetřovné pobírá osoba, která musí náhle, po dobu minimálně 30 dnů celodenně pečovat
o svého blízkého po propuštění z
nemocnice. Maximální doba čerpání
ošetřovného je 90 dnů.
Novela je mírnější u nevyléčitelných
Od roku 2022 není pro získání dlouhodobého ošetřovného nutné splnit
podmínku hospitalizace u lidí, kteří vyžadují celodenní dlouhodobou
péči a byl u nich konstatován nevyléčitelný, vysoce nepříznivý, neustále se
zhoršující stav, s očekávaným úmrtím
v krátké době. Je u nich poskytována
paliativní péče a dlouhodobé ošetřování v domácím prostředí.
V těchto případech lze nově požádat
o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do osmi dnů po
skončení hospitalizace.
Při nejasnostech se lze obrátit na
Blanku Netolickou. Hospic Vysočina najdeme na novoměstském Vratislavově náměstí č. 115. Více na www.
hospicvysocina.cz/dlouhodobe-osetrovne/.
-lko-

Pitná voda nezdraží

Pitná voda zůstane i v roce 2022 na ceně 103,10 Kč za kubík.
Je tvořena částkou 59,30 Kč za vodné a 43,80 Kč za stočné. Rozhodli tak
v listopadu členové Předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
Potvrdili tak své zářijové usnesení o zachování stejné ceny roku 2021. Svazek
spolu s provozovatelem Vodárenskou akciovou společností, a.s. zapracoval
na racionalizaci nákladových položek.
-lko-
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Za maminku v Senátu převzal medaili
Žďárská reportérka Irena
Holoubková získala in memoriam Cenu Za svobodu, demokracii a lidská práva, kterou
pro rok 2021 udělil Ústav pro
studium totalitních režimů celkem šesti osobnostem z ČR i
zahraničí.
� Lenka Kopčáková

České ocenění, známé dříve jako
Cena Václava Bendy, uděluje ÚSTR v
listopadu každého roku osobnostem,
které se významně podílely na boji za
obnovu svobody a demokracie v Československu.
Slavnostní ceremoniál se konal 10.
listopadu v Senátu Parlamentu ČR. V
kategorii „Za statečné občanské postoje v době nacistické okupace a komunistické diktatury“ obdržely cenu tři
osobnosti. Mezi nimi Irena Holoubková, reportérka, která na Vysočině statečně a neúnavně informovala o probíhající okupaci v srpnu 1968.
Diplom a pamětní medaili in memoriam z rukou 1. místopředsedy Senátu
Jiřího Růžičky a ředitele ÚSTR Zdeňka Hazdry převzal pro svoji maminku
Ivan Holoubek, prostřední ze tří jejích
synů.
O ocenění Ireny Holoubkové se opakovaně velmi angažovala žďárská historička Lenka Šimo. Spolu s dalším Žďárákem Milošem Slámou se také snažili
Irenu Holoubkovou prosadit na Cenu
města Žďár nad Sázavou. Zatím neúspěšně. Bývalá reportérka v roce 2020
zemřela.
„Začátkem roku 2021 jsem se pokusila paní Holoubkovou navrhnout na
Cenu ÚSTR. A v červnu mi přišla kladná odpověď, že byla vybrána k ocenění in
memoriam,“ neskrývá radost historička.
S Lenkou Šimo se syn reportérů opět
setkal v Senátu. „Vezl mě tam kamarád z dětství Jaromír Brychta. Jeho táta
mi kdysi vyrobil první lyže,“ říká Ivan
Holoubek.
Starosta Martin Mrkos půjčil výpravě na cestu městský vůz. „Za to mnoho děkuji. Na prvním místě ale velké díky
paní Šimo, která vše rozvířila,“ vzkazuje
potomek oceněné.
Přebírat medaili pro maminku bylo
pro syna dojemné. „Myslím, že za to,
co rodiče dělali, je to správné. Jen škoda, že ocenění nepřišlo dříve, aby z něho
měli sami radost,“ říká Ivan Holoubek.
Vybavuje si, že i otec byl oceněn na
Hradě. Ale v té době již žili rodiče u
bratra, tak neví přesně, o jaké novinářské uznání šlo.
Luboš a Irena Holoubkovi žili dlouhá léta na Stalingradě. Po dostavbě
Domu klidného stáří svůj byt vyměnili
za podkroví v domově.
Novináři tělem a duší se zcela vymykali typu zdejších obyvatel. Oba horké
povahy, si svoji nezávislost nenechali
vzít.
Pan Luboš trpěl šeroslepostí, ale stále přepisoval nějaké kroniky, dopisoval do médií. Pak už jako slepý vytvářel zvukové knihy. Jeho syn říká, že bez
práce nemohl být. Spolupracoval i se
Slepeckou unií v Bratislavě. Ve žďárské
Soně se totiž vyráběly hole pro slepce.
Ke konci se ale pan Holoubek daleko
nepouštěl, po ulici chodíval popaměti,

CENA ÚSTR Za svobodu, demokracii
a lidská práva. V roce 2021 ji obdržely
tři osobnosti. Mezi nimi Irena Holoubková.

IVAN HOLOUBEK, syn žďárských reportérů.

MANŽELÉ Irena a Luboš Holoubkovi na snímku z roku 2013.
Foto na straně: Lenka Kopčáková
s bílou hůlkou a v bezpečnostní vestě,
občas potlučený.
Drobná paní Irena se zápisníčkem
v ruce patřila ke každé kulturní akci či
vernisáži. Po návratu pořádala v domově besedy a psala do jejich zpravodaje.
Večer oblékla tepláky a šla si zacvičit
s mnohem mladšími ženami. A obdivuhodně jim stačila.
Syn Ivan se smíchem pokyvuje: „No
jo, matka měla kondičku. V mládí hrála
v Jičíně házenou a nás děti naučila bruslit
a lyžovat.“
Irena Holoubková si k sedmdesátinám pořídila kolečkové brusle, aby
se mohla projíždět po tehdejší žďárské novince – cyklistické stezce. Vedla
rovnou pod okny domova. Činila tak
k hrůze pečovatelů, kteří měli za klienty zodpovědnost. „K osmdesátinám
si přála tandemový seskok padákem a
náramně si jej užila,“ dává Ivan k lepšímu.
Později se Holoubkovi vrátili do Jičína, spojeného se svým mládím. Dožili
u nejmladšího syna. Oba stejný ročník
1928, zemřeli i stejně, v 91 letech.
V srpnu 2013 se ale bývalí rozhlasáci ještě čile věnovali svým koníčkům.

Paní Irena také ráda navlékala zajímavé korále. Mile naši redakci přijali a
zavzpomínali na žďárské vysílání za
okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, v srpnu 1968. (Článek
je v archivu ŽN: 8/2013, str. 18).
Když je pak při kulatém výročí událostí oslovili regionální historici, nadšeně vyhledali autentické nahrávky žďárského vysílání a s radostí účinkovali na
besedách.
Holoubkovým se v oněch vypjatých
srpnových dnech podařilo vyprosit z ministerstva národní obrany silný vojenský vysílač. Z celé země pak
vydrželi vysílat nejdéle. Postupující okupační vojska všechny vysílače
likvidovala, a tak se umlčené redakce
obracely na Žďáráky, aby jim odvysílali
důležité zprávy.
Pak nastala v zemi tvrdá normalizace.
Oba reportéry okamžitě z rozhlasového studia vyhodili a páni dali befel je
nezaměstnat.
„První, kdo se nebál, byl koňák Josef
Sýkora. S tátou se znali. Rok předtím se
sportovní a jezdecký klub pustily do stavby rychlobruslařské dráhy u řeky. Takže
v létě tam ,lítali´ koně a v zimě my na

ledě,“ ohlíží se pamětník.
Sýkora tehdy šéfoval podniku JUVENA u Malého lesa a trestaného novináře překryl. Vzal ho jako topiče, ale je
jasné, že ten zastával kancelářskou práci. „Pak tátu vzali do fabričky JUKOV
na výrobu autodromů. Povýšil na zásobovače a zůstal až do důchodu,“ vzpomíná syn.
Matka prý šla do Tokozu „tlouci“ zámky. Ale mistr Sládek nenechal
vzdělanou ženu dlouho na dílně.
Časem mu dělala plánovačku. Pak se
tu však stala tragédie.
Ivan Holoubek vzpomíná, že na dílně
pracoval tělesně hendikepovaný muž,
říkali mu Jednoručka. Přenášel věci, co
v ruce unesl. Jednu z holek „poplácal“
a ona na něho vylila kýbl vody. Tedy, to
si myslela. Byl to však technický benzin
na čištění součástek. Jednoručka se jen
smál a vytáhl cigaretu. Škrtl a chytl jak
fagule.
„Matka seděla se Sládkem v kukani
nad dílnou a najednou hrozný křik. Rychle seběhli po železných schodech, matka
strhala závěsy a snažila se oheň na muži
uhasit. To se jí podařilo. Helikoptéra Jednoručku přepravila na nejlepší popáleninové centrum v Ostravě, ale ten na následky popálení zemřel,“ líčí její syn.
Irena Holoubková těžce nesla, že
muže nezachránila. Nemohla v noci
spát, zhroutila se, až skončila na jihlavské psychiatrii. „Myslím, že pak již byla
v plném invalidním důchodu,“ vybavuje
si syn.
On sám před srpnem ´68 studoval na
vojenské škole v Bratislavě. Škola měla
moderní zázemí pro sportovce. Závodil v rychlobruslení a biatlonu. Jednou
se chtěl stát vojenským sportovním
instruktorem.
Když se student po prázdninách
vracel do školy, stálo před ní sedmdesát ruských tanků. „Ani nás už nepustili dovnitř. Prostě školu zrušili. Na zemi
ležely pytle s našimi osobními věcmi,
popsané jmény,“ vzpomíná. Nakonec se
vrátil domů a šel se učit do SONY, jen
aby mohl trénovat. Ivan Holoubek pak
celé čtvrt století ve Žďáře „táhl“ rychlobruslení. Ale to je na vlastní příběh.
Jeho rodiče i ve stáří stále vyvíjeli
nějaké aktivity. Jezdívali také rádi do
lázní v Jevíčku. „Pak jsem tam sám jel po
operaci kyčle, a najednou zjišťuji, že tam
můj táta založil kapli,“ vybavuje si Ivan
Holoubek dojemný moment.
V pozůstalosti po rodičích má řadu
zajímavých politických dokumentů a
novinářských nahrávek. Chystá se je
předat řediteli ÚSTR Hazdrovi.
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Tisíc dětí Žďárska se radovalo

UDĚLAT někomu radost, přináší samo o sobě radost. Lidé nosili na Starou radnici dárky dětem, s nimiž se život nemazlí.
Foto: Lenka Kopčáková
Nejméně tisíc dětí z dětských
domovů a stacionářů na Žďársku a
také z místního azylového domu,
kde s jedním rodičem nyní přechodně bydlí, našlo pod vánočním stromečkem vysněné přání.
To díky anonymním dárcům, kteří si ze Stromu splněných přání na
žďárském náměstí utrhli právě tu
jejich cedulku určenou Ježíškovi.
O vytvoření hezčích svátků opuštěným a potřebným již 12. rokem usiluje jedno regionální rádio Vysočiny. I letos v pěti bývalých okresních
městech postavilo Stromy splněných

přání obsypané cedulkami s dětskými touhami.
Kartičky ze žďárského Stromu splněných přání rychle mizely.
Shromaždiště dárků bylo v Turistickém informačním centru na Staré
radnici. Jak říká jeho vedoucí Václav
Košťál, auto si muselo do poloviny
prosince přijet pro dárky nejméně
čtyřikrát. Byla jich vždy plná místnost.
„Organizátoři vozili dárky do roztřiďovací haly v Jihlavě, kde se jim sešlo
ze všech měst pět tisíc dárků,“ dodává
Václav Košťál.
-lko-
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Vyslovováním písmen „Á“
nebo „EM“ dítě mateme
Po všech těch lockdownech a
distanční školní výuce mají rodiče
hlavu plnou starostí. Mladší školáci mívají problém se čtením nebo
psaním háčků a čárek. Užitečná
nám tak může být zkušenost pedagogů, jak takový problém vzniká.
Různým překážkám v učení se
věnuje studijní centrum s pobočkami po celé ČR. Jak po zkušenostech vysvětluje Veronika Smejkalová, někdy si mylně myslíme, že
děti čárky neslyší. Ale pokud by
tomu skutečně tak bylo, měly by
problém i ve výslovnosti. A tak za
předpokladu, že děti mají výslovnost v pořádku, je problém ve špatné technice učení.

Zde jsou nejčastěji
dva důvody problémů:
Při výuce samohlásek, kdy učitel
či rodič špatně vyslovuje samohlásky, dítě neslyší rozdíly mezi „ A“ a „
Á“ , „E“ a „É“,… Pokud mu ukazujeme na písmeno „A“, ale vyslovujeme „Á“, dítě přivedeme do zmatku. Nedokáže rozeznat, kdy se čte
samohláska dlouze nebo krátce,
tudíž se čárka píše nebo nepíše.
„Druhým nejčastějším důvodem je,
že dítě má problém v rozpoznávání
písmenek při čtení. Je rádo, že text
nějakým způsobem přečte. Čárku
nad písmenky není schopno zaznamenat, a tak ji ani nečte. Tento pro-

blém je i ve psaní. Dítě se velmi soustředí na napsání slov, vybavování
písmenek,… Pozornost na psaní
čárek je na něj již moc,“ poukazuje
odbornice.
Co s tím?
� Dejme si bedlivý pozor, aby-

chom správně vyslovovali písmenka jen v jejich zvukové podobě.
„A“- „A“, „M“ – „M“, ne „EM“.
� Dítě musí, hlavně u samohlásek, dobře přečíst a rozpoznat
jejich zvuk, a to u krátkých i dlouhých samohlásek. Poté musíme
trénovat, krok po kroku, dlouhé i
krátké slabiky. Když dítěti už nedělají problém samohlásky a slabiky,
teprve poté přecházíme na krátká
slova. Důležité je toto trénovat ve
čtení i ve psaní.
� Prvně můžeme psát jen krátké
a dlouhé samohlásky, následně slabiky a pak krátká dvouslabičná slova.
� Při psaní je vhodné dítě naučit,
že jakmile napíše dlouhou samohlásku, tak ihned napíše znaménko nad písmenko. Ne, až bude mít
napsané celé slovo. To mu bere
pozornost a může snáze dělat chyby.
� Jako vždy při učení, je velice důležité, dělat vše s trpělivostí,
nesmírnou náklonností, správným
potvrzováním, pořádným procvičením a zažitím.
-red-
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Žďár se změní v modrozelené město

Chceme více rozšířit vodní plochy
zcela novými rybníky či revitalizací
těch stávajících, dále novými tůněmi
či průlehovými plochami, retenčními
přírodními nádržemi. Již máme zpracovanou studii na příští roky. Místa
získají přírodní charakter s potenciálem pro odpočinek a relaxaci. Budou
osázena rostlinami a dřevinami typickými pro Žďársko.

Na prahu roku 2022 odpovídá na otázky Žďárských novin
starosta města Martin Mrkos
(Žďár-Živé město)
� Lenka Kopčáková

Od 1. 12. 2021 začal platit zákon
o podpoře zahrádkářské činnosti,
který obcím ukládá podporu těchto
občanských aktivit.
Podpoří Žďár klasické zahrádkářské kolonie nebo - dnes moderní
sdílené komunitní zahrady?
Zahrádkaření podporovat chceme.
V roce 2022 proběhne průzkum mezi
Žďáráky, zda mají zájem o komunitní
zahrady, nebo raději preferují stávající
model zahrádek v koloniích.
Analýza nebude přitom město nic
stát, dlouhodobě totiž spolupracujeme s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem. Tamní Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku má
grant na řešení komunitních zahrad a
vytváří si svá mapování a průzkumy.
Takže se zaměří i na Žďár.
Součástí analýzy bude i popularizační přednáška v knihovně o komunitních zahradách. Vedle univerzitních
odborníků se zapojí i zástupci spolku
KOKOZA, který má s komunitními
zahradami velké zkušenosti.
Nastiňte rozdíl mezi klasickou
zahrádkářkou kolonií a komunitní
zahradou?
Zahrádkářská kolonie je jasně uživatelsky rozparcelovaná. Každý má to
svoje políčko se svou lavičkou, většinou zavřené za plotem. V komunitní
zahradě jsou sdílené prostory a převažuje prvek týmové spolupráce, kdy
si sousedé vyměňují produkty a společně tu tráví čas...
O zahrádkaření se stále častěji
zajímají mladé rodiny, které chtějí
pro své děti pěstovat bio produkty.
Ano, zahrádkaření prochází renesancí. I když část lidí ze zdravotních či
časových důvodů zahrádky již udržovat nechce, nově se generuje část
populace, která o zahrádkaření zájem
má.
Faktem také je, že část zahrádek
v jihovýchodní části města zanikne
budováním propojky Brněnská-Jamská. To je dané z rozhodnutí zastupitelstva cca 10 let zpět.
Vytipovanou lokalitou pro klasickou kolonii či komunitní zahradu je
plocha na Novoměstské ulici. Kdysi
tu bývalo větší hřiště, dnes je hluchým
prostorem.
I zahrádkářskou kolonii na Stalingradě v budoucnu ohrožuje naplánovaný obchvat. Pokud by se někdy ve 30.
letech realizoval, i pro tyto zahrádkáře
bychom hledali jiné lokality.
V březnu 2021 proběhlo v ČR
sčítání lidu a domů. Má už radnice
výsledky a jaké výstupy ze sčítání
2021 budou nosné pro rozvoj města?
Výsledky sčítání ještě nejsou, doufám, že by mohly být do poloviny roku
2022. Jednoznačně to bude demografická struktura obyvatel, která nám
řekne jaké budou do budoucna nároky na sociální služby. To s ohledem na
trend stárnutí populace.
Dále získáme přehled, jak kapacitně

STAROSTA Martin Mrkos trochu netradičně. Tipnete si jeho koníčka a co právě
dělá? Pokud netušíte, odpověď najdete na straně 15.
Foto: archiv M. M.
plánovat školky a školy a data napoví
i strukturu obyvatelstva ze socioekonomického hlediska. Podle toho, jak
bonitní lidé zde žijí, lze koncipovat
např. bytově-sociální politiku města.
Jde o data získávaná jednou za
deset let. Jsou ještě některá data ze
sčítání 2011 pro Žďár směrodatná?
Za sebe říkám, že ne. Svět se vyvíjí
rychle. V letech 2009-2010 byla ekonomická krize a pak dlouho následovala konjunktura. Ta data již skutečně
nejsou použitelná.
Co vás na práci starosty baví, vlastně již vstupujete do čtvrtého roku?
Baví mě ta rozmanitost. Každý den
je jiný a nejvíce naplňující je to, že
pracuji pro místo, kde žiji. Moje práce může pozitivně ovlivnit život 20
tisíc lidí. To je obrovská seberealizace.
Podle mě má starosta zajišťovat čtyři
věci: spojovat lidi, řešit problémy, má
přinášet vize, kam může město směřovat a má rozvíjet vnější vztahy. Tedy
objíždět kraj, ministerstva, podnikatele a zajišťovat pro město projekty,
peníze, zdroje, dotace.
Čerpáte osobně některé inspirace
v zahraničí?
Hlavně čerpám z internetu a odborných časopisů. Kvůli projektu na
budování modrozelené infrastruktury
jsem byl před časem bez finanční účasti města na studijní cestě v Německu.
Musím říci, že Němci jsou v tomto o
hodně dál a myšlenkou modrozelených měst skutečně žijí. Pro mne velice zajímavá zkušenost.
Z jakých moderních způsobů práce města máte radost?
Určitě je to práce s veřejným prostorem. O tom jak vypadají ulice, jaká je
architektura budov, jak jsme začali přistupovat k zeleni, moderní energetice
a environmentálním věcem.
Jsem rád, že se podařilo založit technické služby s moderním vybavením a
proklientským přístupem. Že se např.
prvně vyhrnuje sníh z náměstí, a ne
parkoviště u supermarketu, protože
market platil více.
Těší mne moderní přístup k energetice města a získávání zajímavých

dotačních prostředků na ni. Také
komplexnější přístup ke správě budov.
Přínosem je, že průmyslovou zónu se
daří skutečně obohacovat o firmy, kde
lze uplatnit kvalifikaci a vydělat si zajímavé peníze. Vrací se nám již i vysokoškoláci z Brna.
A naopak, jaké nezdary vás mrzí?
Je to složitost zdejší dopravní infrastruktury. Byť máme v plánu budovat
dílčí propojky, nejvíce nás trápí hustá
doprava na státních a krajských komunikacích. Žďáru by pomohla hustší infrastrukturní síť, aby se doprava
rozmělnila a zátěž nebyla taková. Úplně se zatím nedaří nalákat lidi více do
veřejné dopravy. To je podle mě výzva
do budoucna.
Z hlediska politického mě mrzí, že
s některými kolegy nepanují úplně
korektní vztahy. Ač třeba přes rozdílné názory vždy máme přece všichni
kopat za Žďár, a to se někdy neděje.
Žďár má velké procento seniorů,
co podle vás nejvíce potřebují?
Obecně – město má být přívětivé
pro všechny generace. Podle mne je
naprosto zásadní dostupnost kvalitních služeb a pak vytváření podmínek
pro sociální a důstojný život ve stáří.
Žďárští senioři mají MHD zdarma,
v našich pečovatelských domech se o
ně hezky staráme, mají tu polikliniku.
Ale je potřeba na ně myslet i v humanitní, lidské rovině, tzn. aby měli sociální kontakt. Ve stáří člověka nejvíce
tíží samota a sociální vyloučenost.
Jaké myslíte, že má Žďár přednosti?
Važme si toho, že Žďár nad Sázavou
je zelené město. To je naše devíza.
Svět se mění a na klimatickou krizi je
třeba se připravit zadržováním vody,
sázením stromů a vytvářením budov,
kde se bude žít i v horkých měsících
dobře.
Náš environmentální přístup se musí
všemi projekty táhnout jako červená
nit. S ohledem na vývoj podnebí bude
třeba v tomto směru do kvality života
investovat nemalé peníze.
Jak bude vypadat modrozelený
Žďár blízké budoucnosti?

Kde si máme nové vodní hladiny
představit?
V roce 2022 proběhne přímo ve
městě revitalizace rybníka Velký
Posměch na Jamské ul., takže z něho
bude regulérní velký rybník.
V záměru máme vytvoření tůní na
Purkyňově ul. a u Klafaru, na Dvorské ulici, pod Stalingradem vzniknou
mokřady a tůně, vodní herní prvky
v parku u Ivana a na Farčatech dešťové záhony. Dále plánujeme odbahnění
a zvětšení Horního rybníka a retenční
nádrže v průmyslové zóně.
V extravilánu Žďáru vznikne nový
rybník na výjezdu ke Stržanovu,
zhruba naproti benzínce. Mokřady a
retenční biodiverzitní tůně plánujeme směrem k Vysokému, Radonínu, u
Stržanova a za Pilákem na Táborkách.
Před časem začaly obnovy starých
polních cest. Sdružení Krajina vede
záložní školku původních ovocných
druhů. Spolupracujete?
Účelem obnovy je prostup krajiny
a biodiverzita. Vycházíme ze starých
katastrálních map, byť jsou původní
polní cesty dnes mnohdy rozorané.
Obnovené cesty osadíme alejemi stromů.
Spolupracujeme s CHKO Žďárské
vrchy. Myslím, že velice povedená je
polní cesta na Vetlu a další obnovená polní cesta by mohla vést opět na
Vysoké.
Přímo se Sdružením Krajina a
CHKO Žďárské vrchy máme uzavřené memorandum o spolupráci. Vzájemně se k projektům zveme a podporujeme se. Odolné ovocné stromy na
Vysočinu patří, původní krajové odrůdy by mohly náš záměr obohatit.
Žďár si zakládá na květinových
loukách, prozraďte další směry?
V roce 2022 po městě rozmístíme
ptačí budky. Ornitologové z CHKO
již zpracovávají doporučení, jaké budky, na kterých stromech a v jakých částech města budou pro zahnízdění různých druhů opeřenců vhodné.
Chtěl bych to pojmout komunitně,
aby např. děda s vnukem přišli, budku si stloukli a pak se společně chodili dívat k určenému stromu, zda je
zahnízděna.
Jak známo, ze světa mizí včely a
hmyz. Za sto let by na Zemi nemusely být vůbec a nastal by environmentální kolaps. Vše záleží na nás
lidech.
To je mj. i důvodem k výměně veřejného osvětlení s barvou záření ohleduplnou právě k hmyzu. Na zelenou
střechu bývalého městského úřadu
v horní části náměstí plánujeme umístit včelí úly. Veřejný prostor před současným úřadem v Žižkově ulici zkultivujeme a umístíme hmyzí domky a
možná i čmeláky.
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Žena vytváří dechberoucí drobnosti
V lidové tradici často krása
vznikala z ničeho a díky tvůrčí zručnosti a fantazii našich
předků se kukuřičné šustí, makovice, ústřižky látek,
vlákna, ale i vaječné výdumky
a skořápky ořechů měnily v
neuvěřitelně krásné drobnosti
a hračky.
� Lenka Kopčáková

Iva Jaklová z Chotěboře vytváří
celoročně dechberoucí drobnosti.
Ať to jsou vánoční ozdoby ze skořápek ořechů, textilní masopustní
figurky či nádherně zdobené velikonoční kraslice.
Co se týká ozdob ze skořápek vlašských ořechů, říká, že nejde vyloženě
o tradici z Chotěbořska, ale díky jejímu úsilí tomu třeba časem i bude.
Vlašské ořechy tu byly a stále jsou
dostupné. Sladká jádra posloužila
v kuchyni a z hromady skořápek
dokázali tvořiví lidé vyrobit ještě
hračky pro své děti. Třeba lodičku,
kolébku s miminkem či kočárek.
Jak se Iva Jaklová svěřuje, tento
lidový mustr hledá hlavně v knihách
výtvarnice, folkloristky a spisovatelky Kamily Skopové. „Ořechové hračky
má ve svých knížkách krásně zakresleny,“ vítá.
Dnes 44letá rodačka z Chotěboře
je matkou dvou dětí. U Jaklů doma
to žije folklorem a lidovými písničkami.
„Od malička stále něco vyrábím,
vždycky mě přitahovaly přírodní materiály. Tradiční řemesla i netradiční
techniky jsou pro mě výzvou, radostí i
únikem,“ svěřuje se sympatická žena.
Kořeny její rodiny dosahují na Hlinecko, kam paní Ivu nakonec pracovně přivedl její zájem o folklór.
Zde nalezla vrstevníky s podobnou
náturou.
„Zde jsem si také splnila dávnou touhu vstoupit do folklorního souboru. Od
roku 2008 jsem jednou z vedoucích
dětského folklorního souboru Vysočánek Hlinsko. Pracuji s nejmenšími dětmi,“ upřesňuje.
Zhruba před osmi lety Iva Jaklová
vystudovala Školu folklorních tradic,
kde si nejen prohloubila znalosti,
ale získala i folklorní přátele z celého Česka. Ovládá mnohé řemeslné
techniky. „Lidové umění mám moc
ráda a to nejen řemesla, ale i lidové písničky, tance a lidový oděv,“ vyznává se.
A tak před pěti lety rozhodla, že
se po ukončení rodičovské dovolené
bude živit rukodělnou výrobou. Začala výtvarně zpracovávat ovčí rouno,
které si sama barví v přírodninách a
pak vyrábí různé dekorace. Ovládá
techniky síťování, takže vedle tašek
síťovek, bravurně vyrobí i „retro síťky
na kolo“ či dámské rukavičky.
Iva Jaklová hrdě vsadila na věhlas
masopustních masek a obchůzek z
Hlinecka, které jsou od roku 2010 v
seznamu UNESCO, a začala vyrábět
textilní masopustní figurky s drátěnou kostrou.
Jak ale říká, nejvíce se pokládá za
krasličářku. Výdumky maluje a zdobí
přes 20 let. Vytváří tradiční kraslice
malované včelím voskem, ale i novodobé vrtané kraslice. V zimě kouzlí
s ořechovými skořápkami. A tak se

IVA JAKLOVÁ se svými děrovanými kraslicemi v Horáckém muzeu.
zrodilo její logo Škařoupky. A kdo v
regionálním názvu krojového čepečku chce slyšet skořápky, slyší správně.
Iva Jaklová o sobě tvrdí, že je puntíčkářka a vůbec jí nevadí titěrná práce, což velmi potřebuje zvláště u ořechů.
„Na takový betlémek si musím nejdříve rozčtvrtit párátko, aby bylo tenčí.
Na tenounké dřívko napíchnu malou
kuličku vymodelovanou ze samotvrdnoucí hmoty. Když hlavičky uschnou,
všechny obléknu. Ježíška do bílého plátýnka, Marii do barevného kanafasu a
Josefa do hnědé. Slepím je dohromady a
všechny společně vlepím do již vybroušené a vyčištěné skořápky,“ naznačuje
svoji bezmeznou trpělivost.
Na zavěšení ozdobičky prvně z tenké červené stužky uváže malinkou
červenou mašličku. Jehlou a režnou
nití ji prošije a vytvoří očko k zavěšení. Pak mašličku přilepí na okraj
oříšku... Některé betlémky mají i pidi
kometku z knoflíčku ve tvaru hvězdičky s vlákny z lýka.
„Z vatových kuliček vytvářím hlavičky spících zvířátek – koťátka, štěňátka, myšičky… Na vatovou kuličku ale
musím nalepit vystřižená drobounká
ouška z filcu a namalovat jim čumáčky,“ směje se.
Přiznává, že asi nejtěžší je pro ni
broušení vnitřků ořechových skořápek. „S tím mi nejvíc pomáhá můj
taťka,“ vítá. I ostatní členové rodiny
občas přiloží ruku k dílu.
Odbornice na škařoupky vítá, že
každý ořešák má jiné ořechy, což je
prý výhoda. „Někdy potřebuji oříšky co nejmenší, jindy zase ořechy hodně tvrdé, aby se při řezání nerozpadly,“
vysvětluje.
„Jeden druh roste na zahradě u nás,

DETAIL práce s ořechy
jiný u známých, ty malé sbírám pod
stromy u silnice,“ líčí.
Ořechy, co se snadno loupou na
půlky, upotřebí výtvarnice na kolíbky pro miminka, lodičky a na betlémky. Ořechy odolávající rozlousknutí
rozřízne podélně nebo z nich odřízne jednu čtvrtinu a vyrobí korbičku
kočárku.
Napadá mne, bez jakého nářadí
by se výtvarnice neobešla. Na to Iva
Jaklová se smíchem odpovídá, že na
tvrdé ořechové skořápky si musela sehnat speciální řezací kotouč a
brousek na vybrušování vnitřků skořápek. Papírovou krajku na dotváření
ozdob si zase vyrábí pomocí okrajové děrovačky. „Určitě se neobejdu bez
tavné pistole, kterou všechny ozdoby
kompletuji,“ dodává.
No a při zdobení velikonočních
kraslic by se neobešla bez vrtačky,
s níž na povrchu výdumků vytváří
techniku děrování něžné vzory.
Mezi její nejmilejší vánoční dílka
patří holubičky a betlémky. Skořápkové holubičky mají křidélka z bílé
papírové krajky, která pěkně rozjasňuje zelené větvičky vánočního stromečku. „Betlémky jsou asi nejobtíž-

KOČÁREK - vánoční ozdoba či příležitostný dárek.
Foto: archiv Ivy Jaklové
nější na výrobu, protože se do poloviny
skořápky musí vejít Marie s Ježíškem a
s Josefem,“ přibližuje.
Na téma výchovy svého pokračovatele Iva Jaklová říká, že občas pořádá kurzy pro děti a dospělé. S nadějí očekává, zda se „pomamí“ dcera
Maruška.
Výrobky Ivy Jaklové můžeme obdivovat na adrese www.skaroupky.cz
„Často spolupracuji s Muzeem v přírodě Vysočina. Jezdím na různé akce
na Veselém Kopci nebo na Betlém
v Hlinsku. Pravidelně se účastním i
jarmarků v novoměstském Horáckém
muzeu a na žďárském zámku,“ popisuje své aktivity. -Tedy, když nás
zrovna netrápí covid.
A co myslíte, že lidová tvůrkyně a matka od rodiny dělala v době
distanční výuky?
Zde je její odpověď: „Můj pracovní stůl byl vyklizen a zabrán písankami, sešity a čítankami. Vyučovala jsem
svoje děti a zápasila s moderními technologiemi. Protože já rozumím jenom
té síti, kterou sama usíťuji,“ dodává
s nadsázkou Iva Jaklová.
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Domácí násilí bývá skryté, oběti mlčí
Město Žďár n. S. podpořilo projekt na pomoc obětem
domácího násilí. V ČR jde o
unikátní počin v režii dobrovolníků z řad Policie ČR.
� Lenka Kopčáková

Spolek Neodkládej to! se zaměřuje na komunikaci ve virtuálním
prostředí a projekt funguje od února 2021. Za tu dobu jej kontaktovaly
téměř dva tisíce sledujících.
Jak zjistíme na stránkách neodkladejto.eu, název projektu má ještě dovětek: „Seber odvahu a jednej.
Mlčením pomoc nepřivoláš“.
Hlavními osobami jsou pplk. Vladimír Borský a nstržm. Zuzana Straková, oba profesně policisté Útvaru
policejního vzdělávání a služební
přípravy v Brně. V pomoci obětem
násilí však odkládají profesi stranou
a coby dobrovolníci Vláďa a Zuzka
komunikují, radí, popř. oběť směřují dál.
Jak informuje vedoucí projektu
Vladimír Borský, kontakt je striktně
anonymní a oběti násilí se nemusejí
obávat, že by jejich případ automaticky převzala policie a řešila je jako
poškozené.
„Nejsme samotnými poskytovateli
sociálních služeb. Působíme jako takový předvoj, člověka trpělivě vyslechneme a doporučíme mu pomoc některé z konkrétních institucí,“ vysvětluje
Borský.
Jen v malém procentu doporučí
řešení přímo ze strany Policie ČR.
Jak říká, přesná statistika domácího násilí je kvůli utajenosti velmi
problematická. Ne každá oběť totiž
přizná své týrání. Policie za uplynulý
rok odhalila necelých 10 tisíc případů, a to je jen zlomek případů.
Regionální vymezení bychom dle
poradce našli na stránkách domaci-nasili.cz, které spravuje Asociace pracovníků intervenčních center.
Tato zaštíťující organizace má pod
sebou všechna krajská intervenční centra. Ale ani její čísla nebudou

DOBROVOLNÍCI Zuzka a Vláďa ze spolku Neodkládej to!
Foto: Hana Stehlíková
úplná.
Kvůli závažnosti Vladimír Borský vyzval ke spolupráci samosprávy měst. Žďár nad Sázavou potvrdil
spolku svoji účast memorandem o
spolupráci.
„Neodkládej to je další projekt, kterému jsme ve Žďáře dali podporu po
Člověku v tísni a Dluhové poradně,“
říká starosta Martin Mrkos (ŽďárŽM) k často společensky tabuizovanému tématu.
Podpora města spočívá v šíření
městskými komunikačními kanály. Cílem Žďáru je dostat informace i do obcí s rozšířenou působností
(ORP). „Se starosty míváme čtvrtletně setkání kolem meziobecní spolupráce a toto bude jedno z předaných
sdělení. Stejně tak budeme informovat
místní firmy a další instituce, aby se
informace dostaly k zaměstnancům a
oslovily cílovou skupinu,“ plánuje starosta Mrkos.

Na dotaz ŽN, zda jsou ve Žďáře
oběťmi násilí spíše ženy nebo staří
lidé, starosta odpovídá, že přesnou
statistiku nemá. „Obecně ale mohu
říci, že v době covidové karantény, izolací a lockdownů se situace zhoršila.
Častěji zde dochází ke konfliktnímu
jednání a k různým formám domácího násilí,“ potvrzuje. V podpoře
projektu Neodkládej to vidí starosta
příležitost vytvořit lidem podmínky
k hledání pomoci.
Spolek si neklade za cíl být konkurencí jiných organizací pomáhajících obětem domácího násilí. Jeho
smyslem je vyplnit pomyslný střípek
mozaiky. „Působíme výhradně v online prostředí a na sociálních sítích
instagram, facebook a yutube. Veškerou dobrou praxi organizací se snažíme dál distribuovat. Jsme spojníkem
a informačním kanálem,“ vysvětluje
zakladatel iniciativy.
Aktéři periodicky zveřejňují edu-

kativní, odstrašující a motivační
příspěvky. Součástí je vždy tip, která instituce může v daném případě
pomoci.
Kdokoliv se také může na stránkách neodkládej to.eu anonymně
registrovat na bezplatné webináře
pořádané zpravidla dvakrát měsíčně.
„Já jen interně zpracuji adresu zájemce, abych mu mohl na jeho emailovou
adresu zaslat odkaz pro připojení.
Pokud by se někdo připojil celým jménem, automaticky příjmení mažu, abychom zachovali anonymitu,“ vysvětluje Vladimír Borský.
Webináře dle jeho slov zpravidla
řeší dvě základní otázky: co to je
domácí násilí a jakým způsobem se
projevuje. Domácím násilím totiž
není jen fyzické týrání. Může to být
i násilí sociální jako je izolace a odpírání kontaktů. Druhá část webináře
se věnuje řešení stavu, kdy se odborníci snaží zpropagovat dobrou praxi.
„Na projektu se mi líbí, že pan Borský a jeho tým vyhodnotí případ a
doporučí řešení s konkrétní organizací, např. Bílým kruhem bezpečí apod.
Myslím, že obrovská přidaná hodnota projektu Neodkládej to je právě v
roli zprostředkovatele a průvodce konkrétní životní situací,“ míní starosta Mrkos. Dle něho je klíčové, aby
veřejnost věděla, že tu pro ni spolek
je, a obětem násilí může anonymně
nabídnout řešení.
Za poslední rok spolek Neodkládej
to kontaktovalo ke dvěma tisícům
sledujících. To je dle Borského dobré číslo, protože znamená určitou
míru ovlivnitelnosti ve virtuálním
prostředí.
Pro oběti je dobré vědět, že existuje někdo jiný než policie, konzultační středisko či poradna, kam by
musel člověk dojít fyzicky. Právě
to může být pro oběť jednou z překážek.
„Pokud oběti nabídneme pomoc, už
po ní nechceme ani zpětnou vazbu,
aby se necítila zavázána. Maximálně
se podílíme na její motivaci,“ uzavírá
Vladimír Borský.

Odpad putuje do Brna a Nasavrk
Žďár pro příští čtyři roky vyřešil způsob likvidace směsného
komunálního odpadu (SKO), který domácnosti po vytřídění papíru,
plastů, skla, kovů a bioodpadu odhazují do běžných popelnic a kontejnerů.
„Podařilo se nám vysoutěžit nadlimitní zadávací výběrové řízení na
energetické využití komunálních odpadů spalováním a skládku,“ informuje
místostarostka Ludmila Řezníčková
(ANO 2011) mající komunální služby v gesci.
Jinými slovy Žďár začátkem prosince podepsal smlouvy s brněnskou
městskou spalovnou SAKO a firmou
AVE-odpadové hospodářství, která provozuje skládku komunálního
odpadu v Nasavrkách. Ta je až na
hranici Kraje Vysočina a Pardubického kraje. Žďár doposud vozil odpad
na skládku v Ronově, ale město Při-

byslav, coby provozovatel neposlal
Žďáru nabídku do zadávacího řízení.
Nasavrky přišly s nabídkou pro Žďár
jako jediné.
Do brněnské spalovny naše město
vozilo odpad zkušebně již v listopadu. „Dle zákona jde o ekologický způsob odstraňování odpadu, je i finančně
výhodný. Doposud zde Žďár platil 950
Kč za tunu, od nového roku bude cena
1100 Kč/tunu. SAKO zdražuje stejně
jako všechny skládky,“ konstatuje místostarostka.
Žďár chce zatím do SAKO vozit
tu část odpadu, která by byla jinak
zatížena vyšším poplatkem za skládkování. V případě našeho města je
pro rok 2022 tzv. nadměr odhadnut
na 190 kg na obyvatele a rok. A to by
již na skládce bylo naúčtováno vyšším státním poplatkem. „Předpokládáme, že za rok 2022 dovezeme do
SAKO přibližně 1000 tun odpadu,“

soudí Řezníčková.
Žďár předpokládá, že na skládku Nasavrky v roce 2022 vyveze až
3600 tun SKO a objemného odpadu. „Cena za uložení v Nasavrkách,
včetně manipulace s odpadem pro rok
2022 je 1100 Kč/tunu. Je tedy srovnatelná a dokonce o něco nižší jak cena
na skládce Ronov. I Přibyslav od ledna zvedá poplatek za uložení SKO o
dalších 100 Kč,“ říká na okraj místostarstka.
Do Nasavrk i do Brna se bude žďárský odpad vozit po silnici nákladními soupravami. V případě SAKO
Brno, které je napojené na železnici,
by se to časem mohlo změnit. Ludmila Řezníčková uvádí, že Sdružení
obcí Vysočiny ve spolupráci s Krajem Vysočina se snaží vyřešit ekologičtější železniční přepravu a bude
jednat s železničními přepravci.
Vagóny pro přepravu odpadu totiž

musí mít určitá specifika. Zatím je
do SAKO všechen odpad z Vysočiny
vožen po silnici.
Žďárský SKO se zatím schraňuje
na překladišti společnosti AVE, která také zajišťuje dopravu dopadu do
brněnské spalovny.
Potřebná čistě městská zařízení se
ale již objevují v dokumentu Strategie nakládání s odpady. „Chceme mít
svá překladiště, abychom měli nad svými komunálními odpady kontrolu. Pak
bychom samozřejmě soutěžili i jiného
dovozce,“ vysvětluje Ludmila Řezníčková. Implementační plán pro odpadovou strategii chce v nejbližší době
představit radě města. „Budou tam
veškeré plány města, včetně technických
řešení dopravy. Máme tipy na městské
lokality vhodné ke zbudování překladišť SKO,“ říká místostarostka.
-lko-
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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

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

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

Malíři
� MALBEST, Nádražní 37/2, Žďár nad
Sázavou, tel: 603 225 457-8. Veškeré
malířské a natěračské práce,nátěry fasád.
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

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

OZNAMOVATEL

Zahradnictví

KOUPÍM

� Zahradnictví u Chlubnů přeje všem
hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce
2022.
S novým slunkem se těšíme na další
setkání.

� Sběratel koupí staré automobily

Otevřeno Po – So od 7,30 do setmění,,
tel. 607 285 194, 724 960 317, www.
uchlubnu.cz

sloupovou vrtačku, hoblovku s
protahem.Tel.: 733 502 674

a motocykly i jejich díly - motory atd.
Tel.: 736 649 470

� Traktor Zetor jakýkoliv stav,

� Pásový traktor, šlapacího Moskviče,

Žaluzie

moped Babetta, Stadion, Jawetta.
Tel.: 704 575 305

� 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

Recyklací bazénové vody ušetří
Technologickým projektem roku,
k němuž se město Žďár nad Sázavou
a jeho příspěvková organizace Sportis chystají v roce 2022, je Recyklace vody v Relaxačním centru za ZŠ
Švermova.
Cílem jsou úspory nejen na spotřebovanou vodu v bazénech, ale i
energií na její ohřev. Současně totiž
bazénové vody prochází pracími filtry a bez dalšího ekonomického
využití se vypouští do kanalizace
v objemu 50 m3. Přitom mají ještě
teplotu 28 °C.
„Čerstvá“ voda dopouštěná z
vodovodního řadu má kolem 14 °C,
takže její ohřev na provozní teplotu v bazénech je dost energeticky a
finančně náročný.
„To je podle mne, s trochou nadsázky, ekonomický a ekologický zločin.
Recyklace by měla probíhat ze 70 %
objemu doposud vypouštěné vody,“
uvádí starosta města Martin Mrkos
(Žďár-ŽM)S novou technologií se tak může
denně zachránit a znovu využít až
35 m3 vody. Měla by se vracet do
bazénu v téměř stejné teplotě.
„Při počtu provozních 350 dnů a
vynásobení 35 kubíky dostaneme
12.250 m3 vody. Objem všech relaxačních bazénů v centru činí 620 m3
vody. Takže až 20 těchto všech bazénů se zachrání ročně,“ připodobňuje
starosta.
Ekologický přínos projektu je
nepochybný. Organizaci Sportis a
městu ušetří nemalé peníze. Autoři
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ŽĎÁRSKÉ Relaxační centrum dostane úspornou technologii čištění vody.
Foto: archiv Sportis, p. o.
návrhu však kvůli loňskému uzavření Relaxačního centra v době covidového lockdownu museli vycházet
z čísel posledního provozně „normálního“ roku 2019.
Tehdy Relaxační centrum jen za
energie zaplatilo 7,4 mil. Kč. (1,5
mil. za elektřinu, 2,5 mil. za vodu a
3,5 mil. Kč za teplo). Při dnešním
růstu cen by bylo vyčíslení úplně
jiné.
Město dlouho hledalo řešení, které by ekonomickou a ekologickou
zátěž Relaxačního centra snížilo a
našlo moderní technologii speciálními pracími filtry, takže recyklovaná odpadní voda bude moci být

v bazénech znovu využita.
Nová technologie může stát od 2,5
do 3,5 mil. Kč, záleží na výsledcích
výběrového řízení. Ale i tak by se
investice mohla vrátit do dvou let.
Do tří měsíců od podpisu smlouvy
s dodavatelem by měla být technologie instalována za provozu, takže
odstávka bazénů nebude nutná.
„Jde o systém membránových filtrů a
řazení několika stupňů pískových filtrací. Díky systému filtrů bude recyklovaná voda splňovat veškeré parametry dvou vyhlášek, definujících kvalitu
vody z hlediska hygieny pro použití ve
veřejných bazénech,“ informuje starosta.
-lko-

Řemeslníci
pro Moravu

I půl roku po řádění tornáda chybí v poničených obcích Hrušky a
Moravská Nová Ves řemeslníci, kteří by pomohli při opravách poškozených domů.
Zatímco dobrovolníci se činili v
prvních týdnech v odklízení sutin,
nyní jsou tu potřeba odborníci, a
těch je v kraji zoufalý nedostatek.
„Řemeslníci nejsou. Naši občané
potřebují co nejrychleji opravit střechy nad hlavou, stěny, podlahy, okna
a podobně. Ale hledání vhodné firmy i samotná rekonstrukce jsou kvůli
nedostatku odborných pracovníků velmi komplikované a zdlouhavé,“ uvedl
v listopadu místostarosta obce Hrušky Marek Babisz.
A tak s řešením přišel portál Nejřemeslníci.cz. Odborníci, kteří
chtějí své služby nabídnout na jihu
Moravy, naleznou poptávky od lidí z postižených obcí na speciální
stránce webu www.nejremeslnici.
cz/tornado, která byla vytvořena pro
tuto výzvu. Řemeslníci navíc uvidí
poptávky z postižených oblastí přednostně.
V poničených obcích jsou potřeba
hlavně stavaři, klempíři a další profese. „Jsme připraveni si řemeslníky
objednat, a za každou možnou prioritizaci v jejich nabitém programu budeme vděčni,“ uvedl starosta městyse
Moravská Nová ves Marek Košut.
Portál se v oblasti zprostředkování
řemeslných služeb pohybuje už přes
11 let a sdružuje přes 30.000 řemeslníků z různých oborů, včetně jejich
hodnocení od zákazníků.
-lko-
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Průmyslová zóna vynesla Žďáru stříbro
Projektem Průmyslová zóna Jamská II. získal Žďár nad
Sázavou druhé místo v národní soutěži Inspirativní region.
Komisi zaujala zdejší jasná pravidla pro byznys.
� Lenka Kopčáková

Inspirativní region, soutěž pro
města a obce v režii CzechInvestu,
agentury pro podporu podnikání
a investice, se koná v ČR jednou za
dva roky. Je zaměřena na příklady
dobré praxe související s rozvojem
municipalit.
Letošní ročník byl zaměřen na projekty k podpoře podnikatelského
prostředí ve městech a obcích, realizované v letech 2019–2020. Záštitu
nad soutěží má Město pro byznys,
Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo
pro místní rozvoj.
Soutěže se účastnily desítky měst
a obcí, Žďár postoupil do druhého kola mezi pěti finalisty. Odbornou komisi zaujal prezentací svého
projektu Průmyslová zóna Jamská
II., který město od roku 2020 realizuje na rozloze 11 hektarů směrem
k Novému Městu n. M. Na projekt

za 110 mil. Kč Žďár získal dotaci 52
mil. Kč. Výsledkem budou plochy
pro podnikání přinášející Žďárákům
příležitost odborných profesí, zároveň tu vyrostou stavby s podnikáním
ohleduplné k životnímu prostředí.
Město dle slov starosty Martina
Mrkose (Žďár-ŽM) svoji nejmladší
průmyslovou zónu zaměřuje na podnikání a byznys malých a středních
podniků SME (Small and Medium
Enterprise) s vyšší přidanou hodnotou práce. Tzn., že firmy mají vlastní
vývoj, výzkum, zaměstnávají kvalifikované pracovníky se střední, ideálně vysokou školou, mnohdy ve specializovaných oborech.
„Druhé místo v rámci ČR je výsledek, kterého si velice vážíme. To nám
potvrzuje, že naše cesta je správná, byť
je v mnoha ohledech náročná. Mám
tyto soutěže velice rád, protože při nich
lze vždy načerpat inspirace z jiných
měst přenositelné na Žďár,“ oceňuje
žďárský starosta. Na mysli má třeba
projekty z Ostravy-Poruby a Brna
na podporu regionálních výrobců i
začínajících podnikatelů.
První věc, která komise zaujala,
jsou jasná žďárská pravidla pro průmyslovou zónu a Profil pro investo-

ry. Jednoznačně určují, co je to síto a
jaké obory město chce a které ne.
„Profil pro investory je marketingový
nástroj, kterým se snažíme oslovovat
potenciální firmy a investory. Dostala jej i řada zahraničních obchodních
komor, např. i z Izraele a Korey,“ říká
Martin Mrkos.
Dodnes se o pozemek v průmyslové zóně Jamská II. hlásilo asi 15
zájemců, ale jen ti nejperspektivnější se přes nastavené síto města i
CzechInvestu dostali. Vybrané čtyři firmy např. podnikají v perspektivním oboru vodíkového byznysu,
v oboru automatizace a strojírenské
projekce, vývoje pěnových materiálu pro stavebnictví a hračkářství a
v opravárenství elektronické sféry.
V tuto chvíli je ještě polovina nové
průmyslové zóny volná a město ji
šetří pro další výběr.
„Jednáme např. s firmou, která vyvíjí
pokročilé technologie pro hutní a strojní průmysl, aby nebyl tak energeticky a
ekologicky náročný. Má i mezinárodní
projekty propojující energetiku a ekologii. Takže další střední firma, ovšem
s obrovskou perspektivou,“ naznačuje
starosta.
Přidanou hodnotu Žďár hledá

Firmě běží penále za prodlevu
zakázky na opravu naučné stezky

Penále a dohled městských kontrolorů v zádech. To postihlo
pražskou firmu Green Project,
s.r.o., která nezvládla včas zakázku
na rekonstrukci Konventské stezky.
Vycházkový okruh poblíž Zelené hory a zámku kopíruje břehy Konventního rybníka a návštěvníky navádí do míst s nejvyšší
ochranou přírody a krajiny. Naučná stezka z roku 2010 byla oblíbeným místem vycházek Žďáráků.
Cennou biotopovou lokalitou vedl původně chodník ze smrkového
dřeva. Mokřadům neodolal. Pak
přišla v červnu 2020 velká voda a
lávky vzala. Od té doby Žďáráci na
stezku nemohou.
Město se rozhodlo pro revitalizaci naučné stezky v soudobějším
charakteru a zvolilo odolné, byť
dražší dubové a modřínové dřevo. Na stavbu za 6,5 mil. Kč získal
Žďár 85% státní dotaci na uznatelné náklady. Ty byly 5,6 mil., a tak
dotace činí 4,8 mil. Kč.
V březnu se u Konventského rybníka začala činit vybraná stavební
firma, hotovou zakázku měla předat k 30. listopadu 2021.
Jak konstatuje starosta Martin
Mrkos (Žďár-ŽM), při kontrolních dnech ale bylo stále jasnější, že se tak nestane. Od července
zástupci města opakovaně upozorňovali, že stavba se prodlužuje a
management zakázky má výrazné
nedostatky.
Týden před termínem předání
stavby již bylo zřejmé, že dodavatel stavbu v požadované kvalitě
nestihne, a ani nebude veřejnos-

STAV naučné stezky krátce po převzetí zakázky, kdy firma začala vytrhávat
ztrouchnivělé dřevo z chodníku.
Foto: Lenka Kopčáková
ti zpřístupněna od prosince. Není
to dle starosty technologicky možné. Stavba navíc vykazuje i řadu
jakostních nedostatků.
„Na kontrolní dny poctivě chodím a skutečně stavební dozor i
investiční technik města k dodavateli přistupovali velice striktně
a přísně. Nicméně zpětná reakce z jeho strany byla vždy poměrně laxní,“ říká starosta. Stavební
dozor města se nyní objevuje na
stavbě i dvakrát denně.
„Smluvní pokuta za překročení termínu stavby činí asi 5800 Kč
a dodavatel má skutečně ve svých
rukou, jak veliká tato sankce bude,“

komentuje Mrkos. Pár dní před
vypršením termínu město žádalo
po dodavateli podrobný harmonogram prací, aby získalo představu,
kdy chce stavbu dokončit.
Na otázku ŽN, co stavbu nejvíce zdrželo, starosta míní, že to je
jednoznačně špatný management
zakázky a nedostatek lidí.
„Člověk nemusí být stavař, aby si
selským rozumem nevyhodnotil, že
v době, kdy čeká na dřevo a je léto,
tak lze např. betonovat patky a
nenechat to na listopad, když začne
sněžit,“ poukazuje Martin Mrkos.
-lko-

v byznysu soustředěném na služby zákazníkům, na výzkum a vývoj.
„Dobře placená práce, relativně drahé
produkty, které ale trh vstřebá, protože
má o ně zájem.
Od projektu si slibujeme, že vytvoří
až 400 pracovních míst pro kvalifikované pozice,“ věří Mrkos.
Navazujícím efektem pro město
pak bude daňová výtěžnost a vznik
nepřímých pracovních míst v dodavatelských řetězcích.
Žďár zaujal i provázaností projektu na další agendy města a PPP projekty na firemní bydlení. Příkladem
je společný projekt města a žďárské
technologické firmy na výstavbu
bytů pro ajťáky, inženýry, vývojáře
a další, dnes nedostatkové pozice na
trhu.
„Průmyslovou zónu města chceme
ozelenit a omodřit. Akcent environmentálního přístupu města se promítne i sem. Prvním počinem bude na jaře
revitalizace rybníka Velký Posměch,“
uvádí starosta.
A nakonec zajímavý fakt: ve Žďáře jde o pilotní projekt a pokud se
vydaří, chce CzechInvest podobný
přístup adaptovat v celé ČR.

Kulturu povede
nová ředitelka

TAMARA HOMOLOVÁ-PECKOVÁ, nová ředitelka žďárské Kultury.
Foto: archiv
Městskou příspěvkovou organizaci Kultura Žďár nad Sázavou povede od ledna 2022 nová ředitelka. Je
jí Mgr. Tamara Homolová-Pecková,
vítězka konkurzního řízení města.
„V létě nám dala stávající ředitelka
Ing. Marcela Lorencová výpověď. Na
začátku srpna jsme vyhlásili výběrové
řízení, což byla dostatečně dlouhá lhůta, aby se nám přihlásili kvalitní kandidáti,“ ohlíží se místostarostka Ludmila Řezníčková (ANO 2011).
Kandidátů se původně přihlásilo
pět a jeden odstoupil. Do konkurzního kola pokračovali čtyři uchazeči.
Čekal je písemný test z oblasti kultury a finančního fungování příspěvkových organizací a také test o místních znalostech města.
Všichni čtyři uchazeči v písemné
zkoušce uspěli a postoupili do ústního pohovoru. Nejúspěšnější byla
Tamara Homolová-Pecková.
Komise vybrala a doporučila radě
města schválit do funkce dosavadní
tiskovou mluvčí Nemocnice Nové
Město na Moravě.
-lko-

Přehledy
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Kultura Žďár n. S.
Program v lednu 2022
POŘADY PRO DĚTI
� Čt 20. 1. v 11.00 Městské divadlo /
Divadlo D5 Praha
ČTYŘLÍSTEK A TALISMAN NOCI
- Kulturní minimum I., trvá 60 minut.
� St 26. 1. v 9.00 Městské divadlo /
Divadlo Drak Hradec Kr.
DO HAJAN - Dětské divadelní předplatné, trvá 50 minut

Pátek 14. ledna
Adrenalinový pátek:
� 17.00 HOROR NA SLEPO! Dobrovolné vstupné při odchodu
� 19.30 VŘÍSKOT - Po 25 letech
nový vrah na scéně!
Horor (USA 2022, T 15+ 2D)

Sobota 15. ledna
� 14.30 VELKÝ ČERVENÝ PES

THE BACKWARDS – BEATLES
REVIVAL

CLIFFORD – Animovaný rodinný
(USA 2021, ČD 2D)
� 17.00 MATRIX RESURRECTIONS - Akční Sci-Fi (USA 2021, T 12+
2D ATMOS)
� 20.00 Last minute projekce: SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA - Sci-Fi (
USA 2021, ČD 12+ 2D)

� VÝSTAVY
� Do 2. 1. (14.00-17.00) Galerie Sta-

� 14.30 RODINNÝ FILM NA SLE-

� KONCERTY
Út 18. 1. 19.00, Městské divadlo:

PO - Dobrovolné vstupné při odchodu
� 17.00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
- Thriller (V. Brit. / USA 2021,
T 12+ 2D ATMOS)

Předprodej vstupenek: Pokladna DK
(Po: 13.00–17.00); IC nám. Republiky;
Kino Vysočina; ON-LINE – www.dkzdar.cz.

Pátek 21. ledna
� 17.00 MARGRETE - KRÁLOV-

Čtvrtek 20. ledna
� 17.00 SRDCE NA DLANI – Kome-

die od tvůrců filmu Ženy v běhu.
(Čes. 2022, 2D)
� 19.30 Filmový klub: RYTÍŘI
SPRAVEDLNOSTI – Thriller (Dánsko
2020, T 15+ 2D)

NA SEVERU - Historické drama (Dán.
/ Nor. /Švéd. / Pol. / Čes. / Isl. 2021, T
2D)
� 19.30 SRDCE NA DLANI – Komedie od tvůrců filmu Ženy v běhu.
(Čes. 2022, 2D)

Pátek 7. ledna
� 17.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2:

DOBRO DOŠLI - Romantická komedie (Slov./ Čes. 2021, ČD 2D)
� 19.30 SPIDER-MAN: BEZ
DOMOVA - Akční Sci-Fi (USA 2021,
ČD 12+ 2D)

Sobota 8. ledna
� 14:30 KROTITELÉ DUCHŮ:

ODKAZ – Fantasy komedie (USA 2021,
ČD 2D)
Hity roku 2021 za pár kaček:
v17.00 KAREL - Dokument (Česko
2020, ČD 2D)
� 19.30 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
- Thriller (V. Brit. / USA 2021,
T 12+ 2D ATMOS)

Neděle 9. ledna
v14.30 VELKÝ ČERVENÝ PES
CLIFFORD - Animovaný rodinný
(USA 2021, ČD 2D)
� 17.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2:
DOBRO DOŠLI – Romantická komedie (Slov./ Čes. 2021, ČD 2D)

Čtvrtek 13. ledna
� 17.00 SALVADOR DALÍ: RANÁ

LÉTA – Dokument (Španěl. 2018, T
12+ 2D)
Hity roku 2021 za pár kaček:
� 19.30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL -Komedie (Čes. 2021,
12+ 2D)

Regionální muzeum

24. 1. 16.00 SLÁVA ŽELEZNÝCH
HUTÍ NA ŽĎÁRSKÝCH VRŠÍCH Online přednáška Miloslava Lopaura o
dějinách železářství v našem regionu.
Odkaz na přednášku na www.knihzdar.
cz.

� Do 9. 1., Tvrz a Moučkův dům,
krom pondělí (9-12 a 12.30-17)
ŠTĚDRÝ DEN NA HORÁCKU Vánoční výstava s lidovými tradicemi a
magickými rituály našich předků a Štědrý večer v měšťanské domácnosti, kupecký krám s vánočním sortimentem.
� Od 25. 1. Tvrz, FYZIKA – Výstava se zajímavými exponáty Technického
muzea v Brně.
� Do 31. 3. S MYSLIVCEM KE
KRMELCI - Komentovaná vycházka.
Hlásit se mohou MŠ, 1. stupeň ZŠ i min.
pětičlenné skupiny zájemců. Pavel B. Elbl přímo v lese vysvětlí proč, kdy a čím
myslivci zvěř přikrmují a které druhy zvířat krmeliště navštěvují (604 317 797).

Výstavy v lednu:
Do konce února, odd. pro děti a mládež
„NEMÁME ČAS SE NUDIT…“ - práce dětí hospitalizovaných v novoměstské
nemocnici
Celý leden, Galerie u Sychry, Čechův
dům
60. VÝROČÍ FOTOSTŘEDISKA
HAVLÍČKŮV BROD

Senior Point knihovna:
� 5. 1. 9.00, přednáškový sál

ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA – Pomoc pro pečující a blízké
nemocných s Alzheimerovou chorobou. Konzultace objednejte předem
(733 629 018, Mgr. Rýpalová).
� 7. 1. (9.00 – 10.00) přednáškový
sál ZDRAVOTNÍ MONITORING S
VZP - Bezplatné měření tlaku a analýza tělesných hodnot, informace z
oblasti veřejného zdravotního pojištění, příspěvky z fondu prevence ap.
� 11. a 25. 1. 9.00, přednáškový
sál - KOORDINAČNÍ CVIČENÍ S
ROMANOU SOCHOVOU
� 26. 1. 15.30, přednáškový sál
ZIMNÍ DÍLNA MACRAMÉ – Tvoření, z něhož si odnesete hotový výrobek (80 Kč za materiál, přihlášky předem, kapacita 10 osob).

Sobota 22. ledna
� 13.00 NOVOROČNÍ OPERA V

KINĚ: ROH: TOSCA - Londýnská
Královská opera. Dvě pauzy na občerstvení, trvá 205 min. (T 12+ 2D)
� 17.00 SPENCER - Princezna Dia-

na ve filmovém zpracování – Životopisné drama (V. Brit. / Něm. / Chile /
USA 2021, T 15+ 2D)
19.30 SRDCE NA DLANI – Komedie
od tvůrců filmu Ženy v běhu.
(Čes. 2022, 2D)

Klub českých turistů
VYCHÁZKY PRO VEŘEJNOST
1. 1. Novoroční výšlap na Peperek
(Čtyřlístek) (15 km) 9.30 Žďas
8. 1. Radňovice-Jiříkovice-Ski hotelNové Město (8 km) 8.30 nádraží ČD
15. 1. Bystřice n/P.- Věchnov – Smrček – Pernštejn (14 km) 8.30 nádraží
ČD
22. 1. Ronov (Nížkov) – Přibyslav
(8 km) 8.15 nádraží ČD
29. 1. Žďár n/S. - Nové Veselí a zpět
(nebo autobus) (14 km) 9.00 nádraží
ČD
Prosíme o respektování covidových
nařízení vlády ČR. Změna programu
vyhrazena, aktuálně na www.kctzdarnadsazavou.cz a ve vývěsce KČT u nádraží
ČD.

Řešení hádanky ze strany 10
Poznali jste, že žďárský starosta je
včelař? To dokazuje tento snímek.
Momentka na str. 10 je z letního
medobraní. Plné plásty je třeba odvíčkovat včelařskou vidličkou. Včely totiž
každičkou buňku zakonzervují voskem.
Martin Mrkos včelaří již 26 let a
možná bude mít pokračovatele. „Syn se
o včelaření zajímá úměrně svému věku.
Rád je se mnou nebo s dědou u včel,“ vítá.
Při dotazu na nějaké včelařské moudro

Knihovna M. J. Sychry

Neděle 16. ledna

rá radnice: MILOŠ SLÁMA – LINORYT
� 5.– 30. 1. Galerie Stará radnice:
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - 5. výročí
Fotoklubu Vysočina. Út - pátek (10.0012.00 a 14.00-17.00); so, ne a sv.
(14.00-17.00)
� 5. – 30. 1. Malá Galerie SR: ROCKER FOTOGRAFEM NAŠÍ STŘEDOZEMĚ ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ Snímky Jaroslava Provazníka. Vstup dle
otevírací doby IC.

Kino Vysočina
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Klub kardiaků
Žďárská ZO Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR
� 11., 18. a 25. 1.(8.30-9.30) Klub
seniorů, 2. p. dv. č. 2212
INFORMAČNÍ SCHŮZKY - Plán
činnosti 2022, přihlášky na pobyty a
zájezdy, členské známky na rok 2022.
� Po: Relaxační sál Active Club CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
Ut, st a čt: Relaxační centrum - CVIČENÍ V BAZÉNU
Začínáme od 10. 1. 2022 v obvyklých
termínech.

Senioři ČR
24. 9. - 1. 10. 2022 POBYTOVÝ
ZÁJEZD LUČANY NAD NISOU, penzion Kitty. Ubytování ve 2 a 3lůžkových
pokojích se soc. zařízením, 6x plná penze, 1x polopenze, pojištění storna pobytu.
Dva půldenní výlety autobusem do
okolí, večírek s hudebníkem a vínem,
závěrečný večírek. Přihlášky se zálohou
3000 Kč se přijímají 1. 2. 2022 (8.309.30) v Klubu seniorů, Dolní 165/1.
Vede J. Strejčková (602 676 977) a J.
Havlíček (603 901 019).
Kvůli závazné objednávce uvedeného
týdenního pobytu musí být přihlašovací termín ve velkém předstihu, abychom
zjistili zájem o tento pobytový zájezd.

Volejbal
Sportovní hala Bouchalky

Ne 16. 1. 10.00 a 13.00 Nové Veselí

(1. liga – juniorky)

So 22. 1. 10.00 a 13.00 Lanškroun

(1. liga – junioři)

So 22. 1. 10.00 a 13.00 Okrouhlice

(kraj. př. – muži)

Tělocvična ZŠ Palachova

So 8. 1. 10.00 a 12.00 Humpolec

(kraj. př. – kadetky)
Ne 9. 1. 9.00 Nové Veselí (kraj. př.
– st. žákyně)
Ne 23. 1. 9.00 Vel. Meziříčí, H.
Brod (kr. př. – žáci)
So 29. 1. 10.00 a 12.00 Chotěboř
(kraj. př. – kadetky)

Zubaři o víkendech
1. 1. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7 (566 690 123)
2. 1. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice (775 479 595)
8. 1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, ZR1 (566 642 545)
9. 1. BLADENT s.r.o., Štursova
111, N.Město n/M. (566 616 904)
15. a 16. 1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, ZR 6 (774 430
777)
22. 1. MDDr. Věra Šírová, Vratislav. nám. 12, N. Město n/M. (566
616 901)
23. 1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, ZR1 (566 642 545)
29. 1. MUDr. Marie Kulková,
Strážek 80 (566 567 332)
30. 1. MUDr. Petr Filla, Střední 5,
Velké Meziříčí (566 524 275)
Ordinační doba: 9.00-12.00, aktuální LPS sledujte na www.nnm.cz.

Církev čs. husitská
20. 1. 16.00, Husova kaple, Kopečná 13
PÍSEŇ O VODĚ: Voda jako
duchovní zřídlo života a spásy Přednáška na ekologicko-duchovní
téma. Host P. Vladimír Záleský.
...Přístup k pitné vodě je podstatným
lidským právem, závisí na něm přežití.
Tento svět má velký sociální dluh vůči
chudým, kteří přístup k pitné vodě
nemají...
Zve rada starších CČSH

Žďárské noviny

s úsměvem říká: „Včely, pokud jde o včelaření, jsou bystřejší než včelaři.“ -lko-
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