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Sobota 11. června bude patřit tradičnímu Dni Žďáru. Připomene letošní 
415. výročí povýšení Žďáru na město kardinálem Františkem z Ditrichštejna.

K události došlo právě 11. června roku 1607. Na městské slavnosti se zábav-
ným programem pro Žďáráky bude i předána Cena města roku 2022 spisova-
teli Zdeňku Vyhlídalovi. 

Otázka na červen:
� Jaké má podle Vás Žďár nad Sázavou přednosti, nedostatky a cítíte 

hrdost, že jste Žďárák?

Máme to, co jinde není
Město dělají lidé a hrdost a souná-

ležitost k městu tak cítím díky nim. 
Vezměte si, jaké historické osobnos-
ti zde působily a propsaly se do živo-
ta Žďáru. Kolik tu žije šikovných a 
zručných lidí. Kolik je ze Žďáru úspěš-
ných sportovců a veřejně známých 
osobností. Kolik zde máme úspěš-
ných a pracovitých podnikatelů, kteří 

dávají lidem práci. Kolik zde žije lidí s dobrým srdcem, otevřených, pozitiv-
ních, slušných a čestných. To dělá město! Stejně jako mnohde jinde nás trá-
pí doprava, teď zdražování energií a bydlení. To ale neubírá na příjemnosti 
ani potenciálu našeho města. Jasně, nemáme mnohé výhody velkých měst, 
ale zase máme to, co jinde ne. Duši v jistém směru sympaticky svérázného 
města, ve kterém se snoubí patina industriální minulosti s technologiemi 21. 
století. 

V krásné přírodě se profiluje ekologické a technologické město vstřebáva-
jící moderní trendy, otevřenost, které u mě kloubí jistou ospalost s energič-
ností a dynamikou, kontrasty starého a nového, retro a modernu, historii a 
futurismus. Budeme i nadále pozitivním městem, kde se dobře žije.

Město s řadou příležitostí
Žďár nad Sázavou má slavnou histo-

rii kláštera, a tím i města. Má slavnou 
městskou dominantu, kostel na Zelené 
hoře, s velkým duchovním odkazem. To 
není málo. Město má krásné okolí plné 
lesů, rybníků a zdravé přírody. Město je 
postaveno velkoryse, vzdušně, s velkým 
množstvím zeleně. Má i dobrou infra-
strukturu a nabízí řadu příležitostí. A 

proto jsem na město hrdá. 
Vážím si ale především jeho obyvatel, protože my, co zde žijeme, dotváří-

me toto město. Svou činností, pracovním nasazením, sportovními aktivita-
mi, kulturními akcemi a vytvářením podmínek pro život ve městě. Je na co 
být hrdý. 

Ale také máme problémy, například v dopravě. A to je věc, na kterou hrdá 
být nemohu. A myslím, že tuto letní sezónu nikdo z nás.

Jsme hrdí na úspěchy sportovců 
Oba dva členové klubu nejsme rodi-

lými Žďáráky, ale tzv. naplaveninami. 
Vzhledem k době života ve Žďáru jsme 
už spíše jako „metastázy“. Od počátku 
příchodu jsme se věnovali oblasti spor-
tu, především pak hokeji. 

Město se díky výstavbě Žďasu postup-
ně rozrůstalo až do dnešní podoby men-
šího, leč krásného města se spoustou 

zeleně, vzácné historie a nádherného okolí.
My oba jako sportovní příznivci jsme především hrdí na to, že naše měs-

to dokázalo vychovat plejádu mistrů světa v rychlobruslení, lyžování, ledním 
hokeji i v ženském basketbalu a také několik olympioniků. Jsme hrdí na svůj 
Žďár a na svoji příslušnost ke komunitě místních občanů. Místo svého závě-
ru života bychom za jiné už určitě neměnili. 

Mám radost z povedených věcí
Jsem hrdý a pyšný občan Žďáru n. S. I 

když jsem měl i jiné možnosti zaměst-
nání v rámci naší republiky, vždy jsem 
preferoval práci v rodném městě. A to 
zejména v oblasti vytváření pracovních 
příležitostí a s tím spojených možnos-
tí bydlení pro občany. Mám obrovskou 
radost zejména z vybudované průmys-
lové zóny Jamská a z bytové zástavby na 

Klafaru. Povedla se cyklostezka podél Sázavy, revitalizace náměstí, nádraží, 
rekreační zóna Pilák. 

A ty slabé stránky? Vůbec se mi nelíbí, že koalice ve vedení města zbytečně 

plýtvá energii, čas i peníze na vytváření nových řešení a koncepcí, doslova co 
dříve dobře fungovalo, včetně personálních experimentů výměny dlouhole-
tých zkušených zaměstnanců za nové, nezkušené, a navyšování jejich počtu. 
Pouze plánuje a zadává drahé projekty, které většinou skončí v šuplíku, místo 
toho, aby se více realizovalo a budovalo. 

Místo, kam se rád vracím
Já mám Žďár prostě rád. Je to mé rodné 

město. Jeho proměny sleduji od svých klu-
kovských, tedy sedmdesátých let 20. stole-
tí. Domů se ze svých cest vracím vždycky 
rád. Předností našeho města je jistě chlad-
nější klima a příroda ve městě a okolí. Je 
zde hodně městské zeleně, množství lesů, 
luk a rybníků, řeka Sázava se svou cyklos-
tezkou a rekreačním Pilákem. Máme zde 

dobré základní a střední školy, bazén, super kulturní dům, kino a divadlo. 
Genius loci zámeckého areálu a Santiniho Zelené hory je prostě jedinečný. 

Největší problém pak vidím v narůstající automobilové dopravě. Potíže 
dělá hlavní tah skrze náměstí, tedy absence obchvatu, neúplný městský okruh 
a úzký most u zámku. Přes tyto problémy je Žďár super místem pro život. 

Žijeme uprostřed nádherné krajiny
Co člověk, to jiná charakteristika, jiná 

povaha. Milovníci kultury, velkých sportů 
a velkých příležitostí preferují život ve vel-
kých městech. Někteří zase mají rádi klid 
a samotu na vesnicích. Co je pro něko-
ho přednost, může být pro druhé nevý-
hoda. Já za velkou přednost našeho města 
považuji, že je postaveno uprostřed nád-
herné krajiny plné lesů a rybníků. Kvalitní 

životní prostředí je dle mého názoru víc než cokoliv jiného. Máme tu od vše-
ho trochu. A to je to, co mi vyhovuje.

Zásadní nedostatek našeho města vidím v nedokončeném obchvatu, který 
by odvedl tranzitní dopravu a zklidnil provoz v celém městě. A jestli cítím 
hrdost, že jsem Žďárák? Ano, narodil jsem se tu a chci tu žít i nadále.

Jsem ráda za každý zasazený strom
Ano – cítím dokonce velkou hrdost, 

že jsem Žďárák. Od podzimu loňského 
roku, kdy v rámci mého poslaneckého 
mandátu pobývám většinu týdne v Pra-
ze, často odpovídám na otázku, odkud 
jsem. Mám to seřazené takto – z Vysoči-
ny – ze Žďáru nad Sázavou – od Zelené 
hory. Potěšilo mne, že letošní ocenění 
města dostane pan Zdeněk Vyhlídal – je 

to symbolické už vzhledem k tomu, že na podzim budeme slavit velké výro-
čí – 300 let od vysvěcení kostela svatého Jana Nepomuckého. Jsem hrdá, že 
mohu alespoň kousek těchto mimořádných oslav přenést formou výstavy do 
Poslanecké sněmovny PČR. 

Velkou předností Žďáru je příroda nejenom okolo města, ale také v něm. 
Jsem ráda za každý nově zasazený strom i za to, že se nám po letech zanedbá-
vání daří obnovovat městskou zeleň. Jistou nevýhodou našeho města je jeho 
úzká provázanost s firmou Žďas, která už dávno není v českých rukách. Ale 
buďme spravedliví – byla to právě tato firma, která před 70 roky stála u roz-
květu města. 

Tomáš Augustýn, Koalice TOP 09 a Svobodní
Do uzávěrky vydání nedošla odpověď. 
 -lko-

My Žďáráci jsme hrdí patrioti města
Dřevěný znak města. zajímavé zpra-

cování žďárského městského znaku můžeme 
vidět v moučkově domě. symbol s historickými 
atributy vyrobil Josef Jelínek technikou moření 
a tónování dřeva. Rodina dílo darovala Regio-
nálnímu muzeu v roce 2013. 

znak města Žďáru nad sázavou je díky vyso-
kému počtu polí a figur druhým nejsložitějším 
znakem v ČR, hned po znaku Plzně.

Do původně jednoduchého znaku městečka 
z roku 1252 poprvé razantněji zasáhl kardi-
nál František z Ditrichštejna, v rámci povýše-
ní Žďáru na město v r. 1607. Přidal vinařské 
nože svého rodového erbu a stříbrné kužely ze znaku olomouckého biskupství 
(dnes pohledově vlevo). Foto: Lenka Kopčáková


