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Vážení 
spoluobčané,

dostáváte do 
rukou noviny 
našeho města.
S  nostalgií jsme je nazvali Žďár-
ský zpravodaj. V  něm vám 
budeme přinášet zprávy nejen 
z radnice, ale z celého města. 
Vznik nového periodika prováze-
ly mnohé otevřené debaty zastu-
pitelů i členů komisí města. Vítá-
ny budou i vaše podněty. 
Doufám, že si noviny oblíbíte 
a  budou pro vás nejen zdrojem 
informací a poučení, ale také po-
těšení. 
Pojďme společně vytvářet 
Žďárský zpravodaj, k  tomu vás 
vyzývá

starostka města
 Ing. Dagmar Zvěřinová

Foto: Nikola Adlerová

V  srpnu bude Rada města Žďáru 
nad Sázavou projednávat návrh 
na  převzetí dokončených částí 
stavby na náměstí Republiky. Pů-
jde především o  okolí Bílého lva 
a hotelu U labutě.

„Naše představa je, že vrchní komu-
nikaci podél domů na náměstí bude-
me mít do  poloviny srpna hotovou. 
Budeme se snažit o částečné předání 
stavby městu, aby mohli živnostníci 
využívat již opravených částí,“ sdělil 
Miroslav Štola ze společnosti Gre-
mis. 
Část náměstí u  Bílého lva by mělo 
město převzít od firmy Gremis hlav-
ně z  důvodu plánované demolice 
bývalého hotelu, kterou zajišťuje 
majitel objektu, firma VHS Bohe-
mia. Tato firma na  jednání s  radou 
města přislíbila dokončení demoli-
ce do poloviny září 2014. 

S úpravou povrchů náměstí je spo-
jena výstavba nové kašny, zacho-
vání studny objevené při archeo-
logickém výzkumu a  časová osa 
s historickými daty Žďáru.
Rada města bude na  zasedání 
18.  srpna projednávat také případ-
né restaurování morového sloupu. 
„V první fázi obnovy morového slou-
pu by byly narovnány sloupky, dále 
by došlo k  opravě řetězů a  v  případě 
kladného rozhodnutí rady bude mu-
set být opraven i  sokl kolem ambitu 
morového sloupu, aby výškově odpo-
vídal budoucí komunikaci,“ nazna-
čil Štola. Kolem morového sloupu 
bude vybudováno zemní osvětlení. 
Tyto práce budou prováděny za do-
hledu pracovníků orgánů památ-
kové péče. Do uzávěrky srpnového 
čísla nebylo známo rozhodnutí rady 
města.

(Pokračování na straně 4)

Náměstí Republiky, aktuálně

Zasedání rady města odstartuje 
prohlídka náměstí Republiky
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Prázdniny jsou v  plném prou-
du, některé zpravodaj zastihne 
v době dovolené, ale Žďár žije sta-
vebním ruchem, zajišťuje kultur-
ní akce, probíhají různá sportov-
ní klání a připravuje se vydávání 
nového Žďárského zpravodaje.

V  původním tisku Noviny žďárské 
radnice už nebylo dostatek prostoru 
pro zprávy z příspěvěkových organi-
zací města, ohlédnutí za historický-
mi událostmi či informace o zamýš-
lených záměrech, podrobnostech 
některých rozhodnutí zastupitel-
stva, vyjádření zastupitelů, prostor 
pro výbory zřizované zastupitel-
stvem či zprávy z kulturní oblasti.
Proto jsme se rozhodli vydávat nový 
Žďárský zpravodaj a  pověřit tímto 
úkolem mediální koordinátorku, 
kterou se nově stala Nikola Adlero-
vá. Postupně v  něm najdete ucele-
né rubriky, více fotografií, pozvánek 
na  různé akce, besedy s  občany, 
úřední sdělení a odpovědi na někte-
ré vaše nejčastější dotazy. Někdy při-
jde takový dotaz, že odpověď může 
být zajímavá i pro mnohé z nás. 
Vím, že mladší generace využívá 
moderní technologie, na které v naší 
reformě také dojde. Ale především 
si musíme být vědomi, že mezi námi 
jsou i lidé, kterým je novinová forma 
bližší a  dostupnější. Noviny budou 
vycházet jedenkrát měsíčně a  bu-
dou dodávány do  všech schránek 
zdarma. 

Žďárský zpravodaj

Žďárský zpravodaj bude přinášet 
informace vám, občanům města. 
Důležitou událostí pro toto vydání 
je například dvacáté výročí zapsání 
naší Zelené hory, památky neod-
myslitelně patřící ke  Žďáru, na  sez-
nam UNESCO. Na  tuto skutečnost 
jsme jistě všichni hrdi a takové výročí 
je třeba si důstojně připomenout. 
Mnohé organizace, sdružení či 
spolky se zapojují do  přípravy a  je 
velice milé pozorovat to sepětí mládí 

s  odkazy minulosti. Oslavy budou 
mít části odborné, kulturní i církev-
ní. Ano, jde o  kostel, ale zapsán je 
jako skvostné architektonické dílo 
J. B. S. Aichla. 
Ve  zpravodaji zveřejňujeme po-
drobnější pozvánku na  tyto oslavy, 
určitě si některou část vybere každý 
z vás.

Staveniště

Doba léta je dobou staveb. Mnozí 
máte vedle svých domovů staveniš-
tě, nebo chodíte denně  okolo něho. 
Stavba v  blízkosti nikomu na  po-
hodě a  klidu nepřidá. Ruch, prach 
a  doprava na  stavbě jsou rušivými 
prvky, ale snažíme se mnohé zlepšit, 
například chodník do  Zámku volal 
po opravě už dlouho.

Hazard

Chystáme se také na zasedání zastu-
pitelstva města, které je naplánová-
no na  4. září. Některé body jsou 
již radou města projednány a  míří 
na  jednání do  zastupitelstva. Jed-
ním z  nich je i  dlouho diskutovaná 
otázka hazardu. Tímto tématem se 
nezabýváme poprvé, učinila se již 
některá dílčí rozhodnutí. Za  toto 
volební období jsme nevydali jed-
iné kladné vyjádření pro povolení, 
které vydává ministerstvo financí. 
Byla dodržena dohoda s  provozo-
vateli o omezení nevhodné reklamy 
a opatřeních uvnitř heren. Výraznou 
regulaci to však nepřineslo. 
Bedlivě jsem sledovala vznik a prů-
běh projednávání nového zákona 
v  Poslanecké sněmovně. Projedná-
vání se zadrhlo. Zákon, který měl 
být schválen v  polovině roku, ne-
musí být schválen ani do konce pro-
since. Nové znění je mi velmi blízké, 
protože úbytek výherních hracích 
přístrojů by byl v konečné fázi rych-
lejší. Ale zákon ne a ne spatřit světlo 
světa, tak jsem zvolila variantu ná-
vrhu vyhlášky. Rada města na  můj 
návrh odsouhlasila úkol pro úřad,  

zpracovat návrh vyhlášky o úplném 
zákazu k 1. lednu 2015. Když byl ten-
to návrh v radě města projednáván, 
došlo k  úpravě termínu účinnosti 
k 1. říjnu 2014 a doporučení zastupi-
telstvu města ke schválení. 

Oprava náměstí

Na opravu náměstí jsme se chystali 
mnoho let a  doufám, že počáteční 
nedůvěra k záměru či realizaci pos-
tupně ubývá. Pomalu se nám začíná 
vybarvovat konečná podoba. Set-
káváme se s dotazy, připomínkami, 
podněty  a na podstatné v průběhu 
stavby reagujeme. Po  tvrdých 
připomínkách na ošetření zeleně se 
nám staré lípy začínají zelenat. Pros-
tor před starou radnicí začíná dostá-
vat svoji novou podobu.  Doufám, 
že nový chodník ocení hlavně 
ženy a  občané hůře se pohybující. 
K  původním hranatým kostkám 
bylo hodně připomínek.
V průběhu stavby se řeší nové pro-
blémy či situace, dořešení okolí mo-
rového sloupu, ponechání původní 
studny a její konečné řešení a mno-
hé další situace.
Připravovat se však musíme i na dal-
ší rok, protože má-li město pokra-
čovat ve svém rozvoji a v opravách, 
musí týmy pracovníků městské-
ho úřadu již dnes vše připravovat. 
K tomu směřují mnohé vaše dotazy, 
na které budu pravidelně ve zpravo-
daji odpovídat.

Vaše starostka 
Ing. Dagmar Zvěřinová

SLOVO STAROSTKY MĚSTA 
DAGMAR ZVĚŘINOVÉ
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Často si v  době prázdnin, při pohle-
du na  rozverné, městem pochodující 
skupiny dětí, vzpomenu na  své mládí. 
Jezdíval jsem na  letní tábory, puťáky, 
na letní chaloupky či cyklovýlety po na-
šich krásných vlastech. Tábořilo se, po-
znávalo se okolí, vyráželo se do přírody, 
jindy se přiložila ruka k dílu, často se na-
vázala přátelství na celý život.
Dlouhé roky jsem pak jezdil na  let-
ní tábory i  jako vedoucí. Ani dnes si 
nenechám ujít příležitost alespoň na 

chvíli zavzpomínat. 
Pracovní povinnosti posledních let mi 
už sice nedovolí podílet se na přípravě 
a  organizaci celého tábora, ale pomoc 
při závěrečné bojové hře či jiném adre-
nalinovém programu si ujít nenechám. 
Druhým rokem vyrážím na tábor do Ra-
dešínské Svratky, letos jsem zajišťoval 
program s  horolezeckou nafukovací 
stěnou. Byl to moc prima den! Přitom 
jsem si uvědomil, co ty různé party ve-
doucích a asistentů musí v dnešní době 

všechno zvládnout. Chtěl bych proto 
touto cestou poděkovat spolkům, orga-
nizacím a sdružením, že často naprosto 
nezištně a bez ohledu na svůj volný čas 
a  osobní nasazení přispívají k  smyslu-
plnému a  aktivnímu prožití léta našich 
dětí. Věřím, že nejen pro ně, ale hlavně 
pro účastníky jsou letní tábory dobrou 
výbavou do  života. Poznání, trpělivost, 
tolerance, odvaha, nasazení a přátelství, 
to vše se bude našim ratolestem v živo-
tě jistě hodit! 
Zanedlouho dětem končí prázdniny 
a budou se vracet zpět ke školním po-
vinnostem. Do  lavic usedne v  našem 
městě téměř 270 prvňáčků a  do  ma-
teřinek nastoupí bezmála 220 nových 
dětí. Chtěl bych dětem i  jejich rodičům 
popřát úspěšné vykročení do  jejich 
nové životní etapy a  věřím, že najdou 
vnímavé a inspirující pedagogy, kterých 
máme v našich školských zařízeních vel-
kou řadu. Dětem držím palce, rodičům 
přeji hodně sil a trpělivosti! Krásný zby-
tek léta a prázdnin!
 

Bc. Ladislav Bárta, 
2. místostarosta 

Foto: Archivmístostarosta Ladislav Bárta s dětmi na letním táboře

Foto: Archivmístostarosta Jaromír Brychta

Pokud se ohlédnu za  téměř uplynu-
lým volebním obdobím, musím kon-
statovat, že naše město prošlo mnoha 
změnami k  lepšímu, co do  rozvoje in-
frastruktury a  uskutečňování dlouho-
dobých plánů budování města podle 
zastupiteli schváleného Akčního plánu 
rozvoje. 
Nejočekávanější investicí bylo aqua-
centrum spojené s rekonstrukcí bazénu 
u 4. ZŠ za 140 mil. Kč. V místě za spor-
tovní halou se zrealizovala stavba mos-

tu na  Klafar za  82 mil. Kč. Na  výkup 
a  zasíťování dalších 65 stavebních par-
cel na Klafaru město vynaložilo v uply-
nulých čtyřech letech přes 100 mil. Kč. 
Rekonstrukce se dále dočkalo nádraží, 
vlakové i  autobusové. Ředitelství silnic 
a  dálnic provedlo na  svoje náklady re-
konstrukci státní silnice I/37 přes cent-
rum města. Asi 10 mil. Kč šlo na úpravu 
okolí Zelené hory. Nedávno otevřené re-
kreační centrum Pilák bylo vybudováno 
nákladem 30 mil. Kč s dotací 85 procent. 

Nákladem dalších desítek milionů korun 
pokračovalo zateplování všech základ-
ních a mateřských škol, knihovny, kina, 
Domu kultury. Skvělou tečkou za  vel-
kými akcemi tohoto volebního období 
bude bezesporu rekonstrukce náměstí 
za  22 mil. Kč. Podaří-li se majiteli Bílé-
ho lva splnit slib, který dal radě města, 
a zbourá budovu do 15. září 2014, bude 
to to nejlepší, co by se svojí firmou mohl 
pro město vykonat.
Samozřejmě, že se mohlo udělat ještě 
více a lépe, anebo naopak, méně a hůře. 
To však již bude předmětem hodnoce-
ní občanů v nastávajících komunálních 
volbách. A  ještě více pak věcí nových 
zastupitelů a vedení města, kteří z nich 
vzejdou a  místo slov budou muset 
předvést i  činy. Přejme si proto, aby se 
jim podařilo ve  spolupráci s  městským 
úřadem, občany a firmami ve městě vy-
konat alespoň tolik, co se podařilo sou-
časným zastupitelům, zaměstnancům 
a vedení města. Těm za jejich práci pro 
lepší život všech jeho obyvatel a města 
samotného patří velký dík. 

Mgr. Jaromír Brychta, 
1. místostarosta 

K létu patří dětské tábory

Finance a budování města
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(Pokračování ze str. 1)

Radní města zahájí své zasedání 18. 
srpna prohlídkou staveniště na  ná-
městí Republiky, poté se na jednání 
budou zabývat nejen rekonstrukcí 
morového sloupu a  převzetí částí 
náměstí, ale také podobou histo-
rické studny. Pracovníci Regionál-
ního muzea Žďár nad Sázavou byli 
pověřeni radou města ke  schválení 
a  doporučení konečného vzhledu 
této studny.
Historici vybírali z  několika návrhů 
jak zachovat čtyři metry hlubokou 
historickou studnu. 
„V  podstatě šlo o  rozhodování mezi 
dvěma vizemi, jednou uměleckou 
a  výtvarnou a  druhou historickou, 
autentickou. Zvažovali jsme obě, ale 
přiklonili jsme se k uměleckému ztvár-
nění. Radě města tedy doporučíme 
návrh autora Jiřího Plieštika. Ten na-
vrhl nad studnu mříž tvarovanou tak, 
že evokuje fontánu,“ uvedl Miloslav 
Lopaur pracovník oddělení historie 
regionálního muzea.

Rada města má na  jednání v  srpnu 
výběr navrhovaného řešení schvá-
lit. Bude jí předložen finální nákres 
vzhledu studny i  celková cenová 
kalkulace doporučovaného návrhu. 
„Rekonstrukci náměstí Republiky pro-
jektoval brněnský ateliér RAW v  čele 
s  architektem Tomášem Rusínem 
a  finální návrh vzhledu studny bude 
muset být i v souladu s bezpečnostní-
mi požadavky projektanta,“ doplnil 
Miloslav Lopaur.

Kašna dominantou náměstí

Náměstí Republiky nově oživí i časo-
vá osa, na  které pracuje sochař Jiří 
Plieštik.
„V  časové ose bude vetknuto šest 
bronzových desek s historickými daty 
Žďáru nad Sázavou. V současné době 
jsou desky odlity a pracují na nich ci-
zeléři. Takže brzy to bude připraveno 
k  osazení,“ popsal akademický so-
chař Jiří Plieštik, který je zároveň au-
torem návrhu nové žďárské kašny. 
V  srpnu 2012 byl upřesněn návrh 

vzhledu kašny, která by měla být 
dokončena v průběhu září. 
„Přidal jsem reliéf s  pěti prameny. 
Vnější tvar kašny máme již vytvaro-
vaný a vybroušený. Od 4. srpna brou-
síme a  leštíme vnitřní část kamenné 
mísy,“ sdělil Jiří Plieštik. Kamenná 
kašna bude vytvořená z místní žuly 
z oblasti Mrákotína a vážit bude ko-
lem jedenácti tun. Původní kámen 
vážil přes sto tun. „Není jednoduché 
vylomit kámen přesné velikosti, proto 
nás práce s dvakrát větším kamenem 
mírně zdržela,“ doplnil Plieštik. 
Sochař nyní pracuje na  designér-
ském zpracování odtokového ka-
nálku, který by měl korespondovat 
s reliéfem na kašně.
„Měly by to být takové reflexy vodní 
hladiny, která se vlní, nemám ale dost 
prostoru dělat to jako reliéf, musím 
to pojednat jako plochou odtokovou 
mřížku, takže se vlastně jedná o  kre-
sebný grafický design s  technickými 
požadavky například na 50% odtoko-
vost,“ dodal Plieštik.

(red)

Zasedání rady města odstartuje 
prohlídka náměstí Republiky
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Po celé čtyři promítací dny, byl am-
fiteátr plně obsazen. Kvůli vzdále-
nosti od  centra byla pro návštěv-
níky zřízena speciální autobusová 
linka MHD. „Pan Čadík se obával, že 
tak daleko od  centra lidé za  českými 
filmy nedojdou. Chtěl jsem tedy po-
moci a  uvolnil ze svého sponzoringu 
místostarosty prostředky na autobus, 
který byl pro cestující zdarma,“ dopl-
nil Bárta.

V  červenci proběhlo ve  Žďáře nad 
Sázavou tradiční letní kino bratří 
Čadíků. Kvůli rekonstrukci náměstí 
Republiky se promítání přesunulo 
do  nově otevřeného Rekreačního 
areálu Pilák. Organizátorům tam po-
sloužil přírodní amfiteátr. „Místo se 
panu Čadíkovi líbilo a  spokojený byl 
i  s  návštěvností. K  atmosféře přispělo 
i  výborné počasí,“ prohlásit 2. mís-
tostarosta Ladislav Bárta.

Výtěžek z dobrovolného vstupného 
Kinematografu bratří Čadíků bývá 
již s  dvacetiletou tradicí věnován 
na dobročinné účely.
„V letošním roce bylo ve Žďáře vybrá-
no celkem 19  548 korun. Děkujeme 
všem občanům, kteří přišli a  přispěli 
na  podporu nemocných nebo ohro-
žených dětí,“ poděkoval Josef Čadík. 
Letní kino zahájilo své projekce 
romantickou komedií Martin a  Ve-
nuše, dále diváci zhlédli thriller Kan-
didát a  hudební komedii Revival. 
Na  závěr byl připraven dramatický 
snímek Příběh kmotra s  Ondřejem 
Vetchým v hlavní roli.
Kinematograf bratří Čadíků zahájil 
svou již třiadvacátou sezónu.
„O podobě další spolupráce jsme s pa-
nem Čadíkem mluvili první promítací 
den, začali jsme rozpracovávat i  my-
šlenku malého filmového festivalu. 
Jednat se začalo i s případnými part-
nery, aby to nebyla zátěž pro město,“ 
dodal Bárta.

(red)

Během své oficiální třídenní návště-
vy Vysočiny zavítal prezident dne 
26. června 2014 také do  Žďáru nad 
Sázavou. Zastavil se ve  žďárské fir-
mě ŽĎAS, a.s., a poté zamířil k Domu 
kultury, kde došlo k setkání s občany 
a zastupiteli města. Před příjezdem 
prezidenta republiky vystoupil před 
Domem kultury FONS – žďárský 
chrámový sbor baziliky Nanebevze-
tí Panny Marie a svatého Mikuláše. 

Vlastní příjezd prezidenta republiky 
doprovázel Žesťový kvintet. Miloše 
Zemana slavnostně přivítala sta-
rostka města Dagmar Zvěřinová se 
zastupiteli. Jak je v České republice 
zvykem, podával se na  přivítanou 
čerstvý chléb a sůl, které preziden-
tovi nabídla děvčata v  horáckých 
krojích.
Po  projevu starostky města disku-
toval prezident s občany Žďáru nad 

Sázavou. Miloš Zeman vyjádřil vel-
kou náklonnost k  Vysočině a  zdů-
raznil, jak rád pobývá ve svém domě 
v Novém Veselí. Oznámil, že na Vy-
sočině bude trávit i svoji letošní do-
volenou.
Po přímé diskusi s občany se prezi-
dent pozdravil se zastupiteli města, 
podepsal se do pamětní knihy Žďá-
ru nad Sázavou a  byl mu předán 
slavnostní dar. 
Na  oplátku Miloš Zeman dekoroval 
prapor města pamětní stuhou prezi-
denta České republiky. 
„Při tak slavnostní události, jako je 
návštěva prezidenta, je důležitá ko-
ordinace všech složek podílejících se 
na  organizaci akce, zejména úzká 
spolupráce s protokolem a ochrankou 
prezidenta. Jsem ráda, že návštěva 
proběhla v  příjemné atmosféře a  ne-
nastaly žádné nenadálé situace,“ 
uvedla vedoucí odboru Školství, 
kultury a  sportu městského úřadu 
Blanka Lučková.

(red)

Z letošního promítání v amfiteátru. foto: René Rámiš

Miloše Zemana slavnostně přivítala starostka města Dagmar Zvěřinová foto: Nikola Adlerová

Malý filmový festival ve Žďáře?

Z návštěvy prezidenta Miloše Zemana

ŽDÁRSKÝ ZPRAVODAJ srpen 2014 Aktuality



6

Městský úřad ve  Žďáře nad Sá-
zavou obdržel 4. července 2014 
návrh na  konání místního refe-
renda. 

Toto referendum by se mělo usku-
tečnit ve dnech 10. a 11. října 2014, 
tedy v  době komunálních voleb. 
„Referendum chceme pořádat sou-
běžně s  komunálními volbami z  dů-
vodu úspory finančních prostředků. 
Během komunálních voleb bývá 
ve Žďáře nad Sázavou také vyšší účast 
voličů a  ta je pro platnost referenda 
strategická,“ uvádí v dodaném návr-
hu zmocněnec z členů přípravného 
výboru Jan Šedo. 
Návrh na konání místního referenda 
zpracoval přípravný výbor a byl do-
ložen 362 archy podpisových listin. 

Znění otázky navržené k rozhodnutí 
v  místním referendu je následující: 
„Souhlasíte s tím, aby město Žďár nad 
Sázavou zakázalo provozování loterií 
a sázkových her uvedených v § 2 písm. 
e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3, zá-
kona o  loteriích a  jiných podobných 
hrách, tj. například výherních hracích 
přístrojů a  interaktivních videoloterij-
ních terminálů, lokálních i centrálních 
loterijních systémů a  jiných obdob-
ných přístrojů, na celém svém území?“  
S možností odpovědi ano – ne.

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou 
posoudil předložený návrh příprav-
ného výboru a  dne 21. července 
2014 sdělil zmocněnci z  členů pří-
pravného výboru, kterým je výše 
zmiňovaný Jan Šedo, že neshledal 
žádné nedostatky tohoto návrhu. 
Po úřadem provedené kontrole bylo 
zjištěno, že podpisové listiny po-
depsalo platně 2  628 oprávněných 
osob, což je dostatečný počet pro 
návrh na konání místního referenda.

Návrh přípravného výboru na koná-
ní místního referenda předloží rada 
města k  projednání zastupitelstvu 
města na  jeho nejbližším zasedání, 
tj. 4. září 2014. Zastupitelstvo měs-
ta pak rozhodne, jestli místní refe-

rendum vyhlásí, nebo ne a  o  svém 
rozhodnutí vyrozumí neprodleně 
po zasedání zmocněnce z členů pří-
pravného výboru. Současně  přijaté 
rozhodnutí vyvěsí na  úřední desce 
Městského úřadu, kde bude přístup-
né veřejnosti po dobu patnácti dnů.

Návrh na  konání místního refe-
renda se týká problematiky záka-
zu provozování loterií, sázkových 
a jiných her ve městě. 

V současné době je ve městě povo-
leno celkem 242 hracích přístrojů, 
z toho 24 výherních hracích přístro-
jů je povoleno městským úřadem 
s  platností do  konce tohoto roku. 
Jiná technická herní zařízení (inter-
aktivní terminály, rulety a  lokální 
loterijní systémy) povoluje Mini-
sterstvo financí České republiky 
a  na  území města je umístěno 218 
těchto zařízení. Jejich provozování 
je povoleno na  více let a  některé 
z nich (32) až do roku 2019. Tyto pří-
stroje jsou provozovány dvaceti růz-
nými společnostmi. 

Rada města se na  svém zasedání, 
které se konalo dne 7. července 
2014, zabývala situací týkající se 
zákazu provozování loterií a  sáz-
kových her ve  městě. Členové rady 
města zvažovali, zda navrhnou při-
jetí omezujících opatření nebo zda 
provozování loterií a sázkových her 
zakáží na území města úplně. Před-
ložený rozbor ukázal, že počet hra-
cích přístrojů ve  městě má klesající 
úroveň. V  roce 2010 bylo povoleno 
a  provozováno ve  Žďáře nad Sá-
zavou 359 hracích přístrojů, v  roce 
2013 již jen 239 hracích přístrojů, což 
je o 120 méně. Po delší diskusi radní 
doporučili zastupitelstvu města při-
jetí obecně závazné vyhlášky, kte-
rou bude provozování loterií, sáz-
kových a  jiných her ve  města zcela 
zakázáno, a to s účinností od 1. října 
2014. Tato vyhláška by měla zakázat 
povolování nových přístrojů pro 
sázkové hry, loterie a  jiné podobné 
hry na  území města Žďáru nad Sá-

zavou. Současně však budou stáva-
jící přístroje pro sázkové hry, loterie 
a jiné podobné hry na území města 
provozovány do  doby stanovené 
vydaným povolením.

„Rozhodnutí radních hodnotím velice 
kladně. Pokud jde o konání referenda, 
rozhodneme se až podle textu vyhláš-
ky,“ sdělil pro iDnes.cz Jan Šedo.

Pokud bude vyhláška o  zákazu 
provozování sázkových her, loterií 
a  jiných podobných her na  území 
města Žďáru nad Sázavou přijata, 
dojde k  postupnému utlumování 
povolených hracích přístrojů, a  to 
až do  roku 2019. Dojde však také 
k  omezování finančních prostřed-
ků, které jsou do  rozpočtu města 
získávány právě z  provozu hracích 
přístrojů. 

Grafy na  straně 7 zobrazují před-
pokládané úbytky v  případě přije-
tí obecně závazné vyhlášky. První 
ukazuje pokles povolených hracích 
přístrojů v následujících pěti letech, 
druhý úbytek příjmů do  rozpočtu 
města za stejné období.

(Pokračování na straně 7)

Hazard ve městě. Ano, či ne?
ŽDÁRSKÝ ZPRAVODAJ srpen 2014 Aktuality
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Město připravuje pro občany 
zjednodušení domácího třídění 
odpadů. Sadu barevných omyva-
telných tašek na  třídění papíru, 
skla a plastů může každá domác-
nost získat od 20. srpna.

Tašky budou připraveny k  vyzved-
nutí v  informační kanceláři, hned 
při vstupu do  budovy městského 
úřadu. Podmínkou je, že si je mohou 

vyzvednout pouze občané s nahlá-
šeným trvalým pobytem ve  Žďáře 
nad Sázavou. Při převzetí se lidé bu-
dou muset pouze podepsat. 
„Ve  spolupráci s  autorizovanou oba-
lovou společností EKO-KOM jsme ob-
jednali praktické barevné sady tašek 
na  třídění odpadů. Občanům města 
tak usnadníme práci při domácím tří-
dění odpadů,“ sdělila Miluše Kozáko-
vá, pracovnice odboru Komunálních 

služeb Městského úřadu ve  Žďáře 
nad Sázavou. 

Zatím bylo městu dodáno 2 400 sad 
těchto tašek, 1  700 kusů větších 
sad o  rozměrech 35 x 50 x 26 cm 
a  700  kusů menších sad o  rozmě-
rech 23 x 40 x 23 cm, vhodných 
do  menších prostor. Tašky jsou vy-
robeny z  odolného recyklovaného 
materiálu a lze je opakovaně použí-
vat i několik let. 

„Praktické plastové tašky tří barev 
na třídění papíru, skla a plastu se dají 
navzájem spojit suchým zipem. Od-
pad se tak dá třídit přímo do těchto ta-
šek, a poté se jejich obsah jen vysype 
do  kontejneru stejné barvy,“ dodala 
Kozáková. 

(red)

Třídění odpadů zjednoduší barevné tašky

(pokračování ze strany 6)
„Město získalo z  provozování hracích 
přístrojů do  rozpočtu města změnou 
zákona o loteriích a jiných podobných 
hrách v  roce 2012 přibližně 10,75 mil. 
korun, v roce 2013 to bylo již 16,44 mil. 
korun. Tyto finanční prostředky vý-
razně posílily příjmovou stranu roz-
počtu a staly se významným zdrojem 
na  úhradu kulturních a  sportovních 
aktivit, zejména v  roce 2012, kdy 

z těchto prostředků byl hrazen provoz 
nového relaxačního centra, které bylo 
otevřeno koncem roku, dále příspěvky 
na sportovní činnosti oddílů a splátka 
rolby. V roce 2013 se již tyto prostředky 
staly součástí schváleného rozpočtu,“ 
sdělila vedoucí finančního odboru 
Jitka Vácová.
Zastupitelstvo města Žďáru nad Sá-
zavou, které bude rozhodovat ne-
jen o  schválení vyhlášky o  zákazu 

provozování sázkových her, loterií 
a  jiných podobných her na  území 
města Žďáru nad Sázavou, ale 
i  o  tom, zda bude vyhlášeno míst-
ní referendum, se bude konat ve 
čtvrtek 4. září od 16.00 hodin ve vel-
ké zasedací místnosti Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou.
„Pokud vás tato problematika zajímá, 
zúčastněte se zasedání zastupitelstva 
města. Dozvíte se argumenty těch, 
kteří jsou pro zákaz provozování vý-
herních automatů, a  také těch, kteří 
podmínky pro provozování her chtějí 
omezit a  nadále mít nad provozová-
ním hracích přístrojů kontrolu,“ kon-
statovala starostka města Dagmar 
Zvěřinová.

(red)
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Omezení provozu MHD
V  průběhu srpna a  části září bude 
probíhat částečná uzavírka ulice 
Bezručova v  důsledku pokračují-
cích prací na rekonstrukci vodovodu 
a  kanalizace. Provoz bude řízen se-
mafory. To přinese omezení v MHD, 
kdy pro linku číslo 5 budou dočasně 
zrušeny zastávky Bezručova, stadion 
(ve směru k Zámku) a Nová. Aktuální 
informace jsou uveřejněny na webu 
města a vylepeny na dotčených za-
stávkách MHD. 
V sobotu 23. srpna v době od 11.15 
hod. do  15.30 hod. bude uzavřena 
silnice III/35016 (Žďár TOKOZ – Pol-
nička). V  důsledku uzavírky bude 
zrušena bez náhrady zastávka MHD 
Pilská nádrž. Zastávka MHD TOKOZ 
pro linky 2A a  2B bude přesunuta 
na první stanoviště zastávky TOKOZ 
linek 1A, 1B, 1C, 1D a 6, před hlavní 
vstup do závodu.

Stav žďárských studánek
Na  základě odběrů vzorků vod ze 
studánek Křivák a  Salvátorka dne 
15. července a  následných rozborů 
zdravotního ústavu nedoporuču-
jeme používání vody ze studánky 
Křivák. Vzorek obsahuje bakterie 
a  vodu není vhodné používat jako 
pitnou. Voda ze studánky Salvátor-
ka byla v den odběru v pořádku.

Komunikace pro pěší včetně
odvodnění na Zelené hoře
Dokončení prací na úseku mezi ko-
munikací u  Konventního rybníku 
a  schody ke  kostelu sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře.
Na  tuto stavbu poskytl Kraj Vyso-
čina v  letošním roce městu dotaci 
ve výši 300 tisíc korun z položky vý-
dajů spojených s péčí o památky 
UNESCO v Kraji Vysočina. Na stavbě 
bude v  průběhu prázdnin dokon-
čeno zatravňování a schody budou 
osazeny zábradlím. 

Ulice Na Úvoze
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
byl investorem rekonstrukce vodo-
vodu a kanalizace v ulici Na Úvoze. 

Celkové náklady stavby byly 3,5 mi-
lionů korun a  město přispělo část-
kou ve  výši 993 tisíc korun. Stavbu 
provedla firma VHS Žďár nad Sáza-
vou a byla dokončena v červenci le-
tošního roku.

Přechod pro chodce za sportovní 
halou 
Dne 30. června 2014 byl ukončen 
zkušební provoz nového mostu 
přes řeku Sázavu a  stavební odbor 
vydal pro stavbu kolaudační sou-
hlas. Odbor rozvoje a územního plá-
nování znovu prověřoval možnosti 
vybudování přechodu pro chodce 
za  sportovní halou, ale vzdálenost 
přechodu ke světelné křižovatce ne-
odpovídá technickým předpisům, 
a proto ho nelze realizovat.  

Poplatky za komunální odpad
Výběr poplatku za  komunální od-
pad na  druhé pololetí 2014 se při-
pravuje na říjen. 
Podrobnější informace zveřejníme 
v zářijovém vydání Žďárského zpra-
vodaje. 

Sloučení dvou technických
středních škol 
S účinností od 1. července 2014 do-
šlo ke sloučení VOŠ a SPŠ Žďár nad 
Sázavou a  Střední školy technické 
Žďár nad Sázavou.

Stavba komunikace
Jamská – Novoměstská
Na  základě jednání starostky měs-
ta Dagmar Zvěřinové byla Minis-
terstvem dopravy České republiky 
a  Ředitelstvím silnic a  dálnic, sprá-
vou Jihlava, potvrzena informace, že 
v  roce 2015 se počítá se zahájením 
stavby komunikace, která propojí 
stávající průmyslovou zónu ve Žďáře 
nad Sázavou s křižovatkou u Mělko-
vic. Ředitelství silnic a dálnic, správa 
Jihlava, pracuje na výběrovém řízení 
na  dodavatele stavby s  předpoklá-
danými náklady 80 milionů korun.

Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme držitele psů, že se 

blíží splatnost místního poplatku 
za  2. pololetí roku 2014. Poplatek 
uhraďte do 31. srpna 2014 v poklad-
ně městského úřadu, 1. patro, dveře 
č. 36. Bezhotovostní platby prová-
dějte pod přiděleným variabilním 
symbolem na č. ú.: 19-328751/0100. 
Bližší informace poskytne správce 
poplatku Miroslava Zachová, tel.: 
566  688  147, miroslava.zachova@
zdarns.cz. Platnou obecně závaznou 
vyhlášku města najdete na  webo-
vých stránkách www.zdarns.cz 
(záložka Městský úřad, Platné vy-
hlášky, vyhláška č. 5/2010, o místních 
poplatcích + dodatek č. 2/2012). Tato 
informace se netýká držitelů psů, je-
jichž poplatek je nižší než 500 korun 
ročně. Splatnost tohoto poplatku 
proběhla již 31. března. Děkujeme 
za včasnou úhradu poplatku. 

Rekonstrukce kanalizace
a vodovodu 
Na  ulici Bezručova probíhá rekon-
strukce vodovodu a  kanalizace. In-
vestorem akce je Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko a dodavatelem 
stavby je firma GREMIS spol. s.r.o.
Rekonstrukce sítí v celkové hodnotě 
šest milionů korun předchází dlou-
ho plánované rekonstrukci povrchů 
chodníku. Město Žďár nad Sázavou 
přispívá v souladu se stanovami sva-
zu na akci příspěvkem ve výši 1,7 mil. 
korun.

Nová kola na dětském dopravním 
hřišti 
Městský úřad děkuje všem, kdo 
pomáhají s  financováním provo-
zu na  Dětském dopravním hřišti. 
Od  zahájení v  novém areálu u  MŠ 
na ulici Okružní dolní darovaly měs-
tu nová dětská kola firmy: Fasády 
Kašpárek s.r.o., GREMIS s.r.o., Mega-
lity s.r.o., Vodaservis s.r.o., Nábytek 
Nový byt, Zahrada Vysočiny s.r.o., 
ZDAR a.s., TOM Tuláci Žďár nad Sá-
zavou. Děkujeme.

(red)

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
INFORMUJE OBČANY
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Herálec, Svratka, Žďár nad Sázavou. Foto: Archiv, odbor životního prostředí

PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY ANEB CO MŮŽEME OVLIVNIT
Ing. Jaroslav Doubek

Náš region opakovaně postihují 
přívalové srážky poměrně výraz-
né intenzity. Mnozí z  obyvatel 
pociťují důsledky těchto jevů 
na  vlastní kůži, například občané 
Žďáru 2. Četnost přívalových srá-
žek se zřejmě pomaličku zvyšuje, 
nicméně byly tu i v minulosti a je-
jich následky nebývaly zdaleka 
tak ničivé jako dnes. Čím to je?  

Ve všech případech to jen na počasí 
svést nemůžeme. Podstatné je, jak 
hospodaříme v krajině, co jsme udě-
lali pro to, aby voda ve volné krajině 
zůstala a co děláme proto, aby z  in-
travilánu obcí co nejrychleji odtekla? 
V krajině se výrazně změnily poměry. 
Úzká políčka různorodých plodin 
protkaná mezemi jsou již minu-
lostí. Změnil se i  styl hospodaření 
na  půdě. Zemědělské mechanismy 
jsou stále větší. Tomu se přizpůso-
buje často i  velikost půdních bloků 
s  jednou plodinou. Krajina se zjed-
nodušuje, zplošťuje, prvky, které ješ-
tě v nedávné minulosti podporovaly 
vsak vody do  krajiny, mizí. Plodiny 
jsou pěstovány ve  velkých, jedno-
duchých celcích, často po  spádnici, 
některé z  nich nedokáží vodu zadr-
žet, jsou náchylné k erozi, tedy odno-
su půdy z  pole do  níže položených 
míst. Humus a organická vrstva půdy 

schopná vázat vodu téměř chybí. Vše 
je nahrazováno ve  stále větší míře 
minerálními hnojivy. 
Půda je neobnovitelný přírodní zdroj, 
odkázaný nám našimi předky, jež si 
půjčujeme od  generací budoucích. 
Můžeme s  ním nakládat tak, aby se 
často nevratně poškozoval? Chceme, 
aby nám voda s bahnem z polí po ka-
ždém větším dešti natekla do zahrad, 
garáží a  sklepů, poničila draze poří-
zenou obecní infrastrukturu, zanesla 
potoky, řeky a rybníky?
To snad nechce nikdo. Od určité sráž-
kové intenzity už však mnoho pro 
bezeškodný průběh extrémní srážky 
učinit nejde. 
O  tom se přesvědčily regiony Svra-
tecka a  Herálecka, kam spadly sráž-
ky o  intenzitě 130 mm za  24 hodin. 
Zde už pak nezbývá, než postarat se 
o  to, klást vodě v  intravilánech obcí 
co nejméně překážek. To je role ne-
jen jednotlivých obcí, ale i  občanů. 
Letité částečné zasypávání hrany ne-
vinného potůčku a zmenšování jeho 
průtočného profilu, umisťování lávek 
položených nízko nad tok, ploty na-
tažené až k  hraně toku či dokonce 
přes něj, hráně dřeva těsně na  bře-
hu – to vše jsou nešvary, díky kterým 
se snižuje kapacita původní nivy, 
a zhoršují odtokové poměry v území. 
Tím občané často sami nevědom-

ky přispívají k  výraznému zhoršení 
průběhu povodně. Poučení to bývají 
často bolestná. Ve Svratce i v Herálci 
došlo k  četnému zaplavení sklepů 
i domů. Tak došlo i na pytle s pískem 
a  pomoc především dobrovolných 
hasičů v  obcích, jež významně po-
máhali postiženým nemovitostem. 
Snad jsme se poučili a  v  problema-
tických místech nebudeme vodě 
klást při jejím odtoku zbytečné pře-
kážky. Pakliže se nám to nepodaří, 
bude se tento stav dříve nebo poz-
ději opakovat.
„Při přívalovém dešti 3. srpna, se uká-
zalo, že naši spoluobčané ve  Žďáře 2, 
kteří tuto situaci již zažili, dokáží sami 
rychle zareagovat a  okamžitě zahájit 
záchranné práce. Za  použití improvi-
zovaných prostředků včetně protipo-
vodňových pytlů s  pískem, které měli 
k  dispozici od  jarní průtrže mračen, 
dokázali účinně bránit svůj majetek 
proti valící se vodě. Součástí jedné sku-
piny byl i profesionální hasič z Nerato-
vic, který se jako rekreant na dovolené 
ve  zdejším kempu okamžitě a  aktivně 
zapojil do  záchranných prací. Nutno 
rovněž pochválit i činnost hlídky měst-
ské policie, jejíž členové v hustém dešti 
organizovali a  řídili složitou dopravní 
situaci a  ještě stačili pomáhat obča-
nům v  boji s  vodou,“ řekl Josef Šulc 
z krizového řízení města.

ŽDÁRSKÝ ZPRAVODAJ srpen 2014 Aktuality
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Podpora profesního 
rozvoje pedagogických 
pracovníků MŠ

Doba se rychle mění. Také paní 
učitelky v  mateřských školách 
potřebují držet s dětmi krok.

Z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost se nám 
podařila získat finanční podpora 
na  realizaci projektu Podpora pro-
fesního rozvoje pedagogických pra-
covníků MŠ Žďár nad Sázavou. Pro-
jekt, jehož rozpočet je 1 292 505 Kč, 
řeší otázku efektivního vzdělávání 
dvou cílových skupin – pedago-
gických pracovníků a  vedoucích 
pracovníků. Hlavním pilířem je kom-
plex vzdělávacích aktivit, doplněný 
o  moderní metody sdílení dobré 
praxe se zapojením ICT. Jeho cílem 
je zvyšování profesních kompetencí 
obou cílových skupin pro realizaci 
kurikulární reformy, což ovlivní cel-
kovou kvalitu práce předškolního 

zařízení. 
Vedení MŠ myšlenkou projektu 
podporuje spolupráci jednotlivých 
odloučených pracovišť. Výstupem 
bude soubor zrealizovaných vzdě-
lávacích aktivit, jako semináře a sou-
bor interaktivních vzdělávacích ma-
teriálů, které budou vytvořeny pro 
potřeby předškolního vzdělávání. 
Dalším podstatným výstupem bude 
vytvoření online sdíleného prostře-
dí, které bude pedagogům MŠ slou-
žit jako prostor pro sdílení dobré 
praxe a pro inspiraci v přípravě a ve-
dení výchovně vzdělávací činnosti 
v předškolním vzdělávání.

 Mgr. Milada Vránková

Azylová ubytovna 
pro muže 
Posláním Azylové ubytovny pro 
muže je zajištění dočasného ubyto-
vání mužům ze Žďáru, kteří se ocitli 
v  tíživé sociální situaci spojené se 
ztrátou bydlení. 
K  základním činnostem této sociální 
služby patří poskytnutí ubytování, 
vytvoření podmínek pro přípravu 
stravy a  sociální poradenství, napří-
klad pomoc při uplatňování práv. Cí-
lem je podpora samostatnosti v běž-
ných každodenních činnostech, jako 
je vaření, úklid nebo praní a žehlení.
Je to pomoc, která vede k začleňová-

ní do běžného života, motivace k zís-
kání samostatného bydlení a  správ-
nému hospodaření s  finančními 
prostředky. Zásady poskytovaných 
služeb charakterizuje respektování 
lidských práv, důstojnost, individu-
ální přístup, vzájemná komunikace 
a profesionální mlčenlivost. 
Cílevědomou prací s uživateli, zejmé-
na podporou jejich samostatnosti, 
umožněním přístupu na  internet 
a  sociálním poradenstvím se v  po-
sledním roce podařilo 44 uživatelům 
přestěhovat se do  podnájmu nebo 
najít jinou formu bydlení, 24 uživa-
telům se podařilo najít si zaměstnání 
nebo krátkodobou brigádu. Povole-
ním návštěv na ubytovně se uživate-

lům daří navazovat kontakty s  rodi-
nou, dětmi nebo partnerkami. Služba 
je financována z  individuálního pro-
jektu Podpora vybraných sociálních 
služeb na území kraje Vysočina, který 
je spolufinancován Evropským soci-
álním fondem, a poskytována nepře-
tržitě 24 hodin denně. Ubytovna dis-
ponuje kapacitou 24 lůžek, ve  dvou 
až třílůžkových pokojích se sociálním 
zařízením. Žadateli o  ubytování po-
stačí platný občanský průkaz a  vy-
jádření lékaře o  zdravotním stavu. 
V  současné době je služba schopna 
pomoci dalším osobám v nouzi. 

Mgr. Václav Šerák, sociální služby 

Žďár bude mít svůj 
propagační vlak
Města kraje Vysočina dostala na-
bídku Českých drah, a. s. k  pre-
zentaci a propagaci svého regio-
nu formou polepu vlaku.

Nabídka se týká originálního celo-
vozového polepu vozové jednotky 
Stadler. Po  Vysočině jezdí tyto vla-
ky již od  roku 2012, propagačních 
v současné době devět. 
Reklamou polepený vlak bude ve-
řejnosti slavnostně představen 
v pátek 19. září 2014. Celá akce bude 
spojena s  preventivní akcí BESIP, 
simulovanou dopravní nehodou, 
viz. článek strana 11.

České dráhy poskytly plochu vozů 
městům zdarma. Zájemci uhradí 
pouze grafický návrh, výrobu a  in-
stalaci polepu. Ten vyrábí a instaluje 
firma RailReklam, se kterou má kaž-
dé město smluvní vztah. 

První grafický návrh polepu byl 
předložen radě města k  posouzení 
již 23. června 2014. Po několika gra-
fických úpravách budou radní defi-
nitivní podobu schvalovat na srpno-
vém zasedání rady.
„Podle podmínek smlouvy bude re-
klama na  vlaku tři roky. Město Žďár 
nad Sázavou má co nabídnout nejen 
v  létě, ale i  v  zimě,“ řekl druhý mís-
tostarosta Ladislav Bárta.
Cena za  realizaci a  grafický návrh 
pro město Žďár nad Sázavou byla 
zastupiteli schválena již na  červno-
vém zasedání zastupitelstva města 
v maximální výši do 188 tisíc korun.

(red)
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Dne 19. září 2014 proběhne 
ve  Žďáře nad Sázavou simulova-
ná hromadná dopravní nehoda 
na  železnici. Tuto preventivní 
akci pořádá oddělení minister-
stva dopravy BESIP, České drá-
hy, Krajský úřad Kraje Vysočina 
a  Město Žďár nad Sázavou pod 
záštitou hejtmana Kraje Vysočina 
Jiřího Běhounka. 

Oficiální zahájení proběhne v  8.30 
hod. za  obchodním domem Kau-
fland na  Chelčického ulici ve  Žďáře 
nad Sázavou a  bude doprovázeno 
bohatým programem. 
Celá akce bude probíhat za přítom-
nosti starostky města Dagmar Zvě-
řinové a  hejtmana Kraje Vysočina 
Jiřího Běhounka. Na  simulovanou 
nehodu dohlédne za České dráhy, a. 
s., Libor Hájek a za krajské pracoviš-
tě BESIP Milan Stejskal. 
„I  když nejsme hlavními pořadateli 
celé akce, jsem přesvědčen, že každá 
preventivní aktivita má svůj nepo-
stradatelný smysl. Simulace nehody 
má za úkol upozornit především mlá-
dež a  poskytnout jí informace, jak se 
při podobných událostech zachovat. 
Hlavním cílem je předejít dalším tra-
gédiím, protože nehody na  želez-
nicích patří k  těm nejtěžším. Kdyby 
tato akce měla zachránit aspoň jeden 
lidský život, má rozhodně smysl,“ vy-

jádřil se vedoucí odboru dopravy 
z  Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou Jaroslav Miklík. 
Program začne v  9.00 hodin první 
preventivní ukázkou, srážkou dráž-
ního vozidla s  chodcem v  rychlosti 
5km/h. Tato modelová situace uká-
že, že i  v  poměrně nízké rychlosti 
dochází ke  sražení osoby do  ko-
lejiště a  v  důsledku toho k  závaž-
ným zraněním. Poté přijde na  řadu 
druhá ukázka, tentokrát srážka 
drážního vozidla s chodcem v rych-
losti 10km/h. Samotná simulace 
dopravní nehody bude probíhat 
od 10.00 do 11.00 hodin. Drážní vo-
zidlo v  ukázce narazí do  autobusu 
se sedmi cestujícími. Celá akce bude 
probíhat v  reálném čase a  i  dojez-
dové časy všech integrovaných zá-
chranných složek budou vycházet 
z praxe.
Po  simulované dopravní nehodě 
bude dál pokračovat preventiv-
ní doprovodný program, při kte-
rém bude možné si na  vlastní kůži 
vyzkoušet dopravní nehodu v otoč-
ném trenažéru, opilecké brýle nebo 
si osvěžit dopravní znalosti formou 
testů. V  průběhu dopoledne dojde 
k  představení práce jednotlivých 
záchranných sborů, jako jsou hasiči, 
policie nebo zdravotnická záchran-
ná služba s prohlídkou vozidel a vy-
bavení. Na místě bude možné si pro-

hlédnout i helikoptéru zdravotnické 
záchranné služby.
České železnice zažívají ročně mno-
ho závažných dopravních nehod. 
Do této kategorie patří převážně ha-
várie s oběťmi na životech, s vyšším 
počtem těžce zraněných nebo se 
škodou nad pět milionů korun. Nej-
častěji k  takovýmto vážným havá-
riím dochází kvůli lidské chybě, další 
příčinou bývá nedodržování zákazu 
vstupu na kolejiště mimo vyhrazená 
místa. 

V  roce 2013 bylo podle krajského 
koordinátora BESIP Milana Stejskala 
evidováno na  160 dopravních ne-
hod na  železnici s  jedenácti usmr-
cenými osobami. Jedním z  důvodu 
uspořádání akce je i toto číslo. 

„Vlaková souprava je i  přes veškerou 
snahu strojvedoucího schopna za-
stavit až po ujetí několika stovek me-
trů. Bohužel největším znepokojujícím 
zjištěním je fakt, že nejvíce na kolejích 
riskují právě mladiství,“ zdůraznil 
Stejskal.
Touto cestou se tak snaží působit 
na  děti, rodiče, ale i  seniory, aby si 
všichni uvědomili, jaké riziko a  ne-
bezpečí jim při přecházení železnice 
a  nedodržováním bezpečnostních 
pravidel hrozí.

(red)

VE ŽĎÁŘE DOJDE K ŽELEZNIČNÍ NEHODĚ,
PŮJDE ALE O PREVENTIVNÍ AKCI
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Jednoho letního dne se konal výlet, 
taneční zábava, na  Veselce v  lese 
Hamrfeld. Když byla zábava v  nej-
lepším, doběhl posel se zprávou, že 
byla vyhlášena válka Srbsku. Bylo 
po  výletě. Všichni spěchali do  měs-
ta, jestli je to pravda. Tak začala vel-
ká válka ve Žďáře, psal 28. červenec 
1914.
Pro lidi to byl šok, protože o  válce 
slyšeli od  svých dědů, kteří ji zažili 
naposledy v roce 1866. Nakonec celá 
Evropa na  západ a  sever od  Karpat 
nepamatovala válku od  roku 1871, 
a  proto představy, jaká bude, byly 
velmi mlhavé. Předpoklad, že se vo-
jáci vrátí „do  švestek“, se nenaplnil. 
Globální konflikt národů trval víc než 
čtyři roky.
Již 26. července se žďárští loučili 
s prvními mobilizovanými rezervisty 
na starém nádraží (dnes u Hyperno-
vy). Dne 31. července proběhl odvod 
bojeschopných mužů mladších 37 
let. Netýkalo se to ale všech profe-
sí. Výjimku měli například potravi-
nářská řemesla, zaměstnanci úřadů 
a státní dráhy, obuvníci pracující pro 
armádu, živitelé rodin. Těchto odvo-
dů bylo za celou válku bezmála dva-
cet. Prohlídka se konala v Národním 
domě, nyní Městské divadlo, a po ní 
odvedenci nasedli do povozů a po-
silněni pivem nebo tvrdým alkoho-
lem se hlučně loučili se svobodou. 

Pak je vlak odvezl do  posádkových 
měst příslušných pluků a  odtud 
na frontu velké války, srbské 1914 až 
1915, soluňské 1916 až 1918, ruské 
1914 až 1918, rumunské 1916 až 1918 
a italské 1915 až 1918.
Postupně bylo odvedeno přibližně 
600 mužů z  města i  Zámku Žďáru. 
Od roku 1915 byly povolávány další 
ročníky od  18 do  55 let. A  nakonec 
přišla řada i na nebojeschopné. Na-
příklad v roce 1917 byli odvedeni i tři 
jednoocí a dva s nohou o kus kratší. 
Ztráty mezi vojáky byly obrovské, 
jenom padlých a  nezvěstných bylo 
odhadem 70, asi 10 procent z  od-
vedených. A  to tu byli ještě váleční 
invalidé a  velké množství zajatých, 
z  nichž někteří vstoupili do  česko-
slovenských legií. Celkem z  našeho 
města pocházelo bezmála 70 legio-
nářů, z nichž sedm položilo život.
   Velká válka byla globálním kon-
fliktem národů, proto zasahovala 
stále více do života obyvatel i mimo 
frontu. Ubylo mužů ve zralém věku, 
které musely zastoupit děti a  ze-
jména ženy. Zvláště v  obuvnickém 
průmyslu, zemědělství a  školství 
došlo k  feminizaci. Hlavní starostí 
žen bylo udržet chod rodin a  zá-
pasit s  nedostatkem všeho. Na  co 
byly vydělané peníze, když se za ně 
nedalo postupně nic koupit? V roce 
1915 byl zaveden lístkový systém 

na chleba, mouku, cukr, mléko, mý-
dlo, petrolej, sůl atd. Do chlebového 
těsta se začala přidávat ječná mouka 
a brambory. V posledních letech vál-
ky klesla denní dávka chleba na čtvrt 
kilogramu, u mléka na jednu osminu 
litru, u masa na sto gramů za týden, 
u mouky na čtvrt kilogramu. Na kon-
ci roku 1915 nebyla k dostání téměř 
dva měsíce žádná mouka ani chleba. 
Koncem války nebyl k prodeji žádný 
alkohol pouze víno, ale litr se prodá-
val za 24 korun, deset procent dělnic-
ké mzdy. Byl všeobecný nedostatek 
látek, děti chodily otrhané. Náhražky 
utkané z  kopřivových vláken nebo 
z  papíroviny se příliš neosvědčily, 
zvláště v dešti. Vynalézaví kuřáci po-
užívali místo nedostatkového tabá-
ku listy podbělu, višní nebo mařinky 
vonné. Lidé začali do  mouky přidá-
vat rozemletý plevel, například pejř. 
Na jídelníček se dostaly krmná řepa, 
mladý jetel nebo mlíčí. V  roce 1916 
poprvé zavládly ve  městě hladové 
nepokoje a v roce 1918 se opakovaly 
ještě s větší silou. Na konci války pro-
pukly postupně tyfus, úplavice a na-
konec i  španělská chřipka. Po  dlou-
hých čtyřech letech válka, která měla 
trvat „jenom do švestek“, skončila. 

Starý svět zůstal v troskách a na nich 
se zrodil jiný svět s  novými naděje-
mi, první republika (1918 – 1938).

VELKÁ VÁLKA NA POČÁTKU 20. STOLETÍ ZASÁHLA I ŽĎÁR
MILOSLAV LOPAUR 
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Kontrolu dodržování nejvyšší po-
volené rychlosti v  katastru měs-
ta provádí prioritně Policie ČR, 
Dopravní inspektorát Žďár nad 
Sázavou. Dohled ve městě je však 
na  základě spolupráce s  policií 
prováděn i hlídkami Městské po-
licie Žďár nad Sázavou. 

Městská policie provádí kontroly 
na  předem vytipovaných místech, 
která jsou stanovena právě do-
pravním inspektorátem. Jedná se 
o místa na území samotného města 
a v místních částech města. Kontroly 
městské policie jsou prováděny ne-
pravidelně, zpravidla v denní době, 
v  některých případech i  několikrát 
denně. Letos proběhlo první kont-
rolní měření rychlosti již 25. února. 
Měření je prováděno certifikovaným 
laserovým měřičem rychlosti, který 
je opatřen dokumentačním zaříze-
ním, kdy záznam z uvedeného zaří-
zení slouží jako důkaz pro případné 
správní řízení o přestupku. 
V  minulosti se městská policie při 

kontrolních měřeních zaměřovala 
zejména na dodržování nejvyšší po-
volené rychlosti vozidel projíždějí-
cích ulicí Neumannovou a ulicí San-
tiniho. V  letošním roce, na  základě 
úkolu uloženého zastupitelstvem 
města, přibyla k  výše uvedeným 
i  ulice Libická. Policie ČR provádí 
podle vyjádření vedení Policie ČR 
kontrolní dohled na  celém území 
města, a  to nepravidelně v  jakou-
koli denní či noční dobu. Měření 
rychlosti je velmi pozitivně vnímáno 
obyvateli dotčených lokalit, kdy nás 
tito velmi často žádají o zintenzivně-
ní této činnosti.
Letos bylo provedeno celkem 26 
kontrolních měření, při kterých bylo 
zjištěno 17 řidičů vozidel, kteří pře-
kročili nejvyšší povolenou rychlost. 
Lze konstatovat, že až na  výjimky 
se naměřené hodnoty pohybovaly 
mezi 60–68 km/h. To pro řidiče vo-
zidel znamená blokovou pokutu až 
do výše tisíce korun a připsání dvou 
bodů do karty řidiče.
Vzhledem k  tomu, že nepřiměřená 

rychlost bývá velmi často důsled-
kem dopravních nehod, apelujeme 
na  řidiče, aby v  rámci bezpečnosti 
občanů i své vlastní dodržovali usta-
novení o nejvyšší povolené rychlos-
ti.
Závěrem si dovolím popřát všem 
řidičům lehkou nohu a co nejméně 
setkání s  kontrolními orgány, jeli-
kož začátkem nového školního roku 
bude v rámci bezpečnosti silničního 
provozu naše práce v dané proble-
matice intenzivnější nežli v  období 
letních prázdnin.

Mgr. Martin Kunc

POZVÁNKA
SH ČMS, Sbor dobrovolných hasičů 
Zámek a  SH ČMS okresní sdružení 
Žďár nad Sázavou vás srdečně zvou 
na 11. ročník Memoriálu Jana Dřínka 
v  požárním útoku o  putovní pohár 
čestného velitele sboru Karla Herol-
da, který se koná v  sobotu 13. září 
od 13.00 hodin u Zimního stadionu.

MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL 
NA ÚZEMÍ NAŠEHO MĚSTA UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉ POLICIE
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Po  několikaměsíčním snažení se 
podařila dobrá věc a  Poliklinika 
Žďár nad Sázavou opět rozšíří 
spektrum lékařské péče. Ke krát-
kému rozhovoru jsme proto po-
zvali ředitele polikliniky Michala 
H. Zrůsta a  primáře Rostislava 
Stríže.

Pane řediteli, od  kdy a  v  jakém 
oboru zde budou další pacienti 
ošetřeni?

Od  letošního srpna jsme pro paci-
enty naší polikliniky zahájili činnost 
další specializované ambulance, a to 
v  oboru klinická onkologie. Ambu-
lance bude fungovat dvě odpoled-
ne v týdnu. Naší prioritou je přivést 
pro potřebné pacienty odborné 
lékaře přímo k  nám do  města, aby 
nemuseli za lékařskou péčí cestovat.

Můžete nám představit lékaře, 
který bude ambulantní onkolo-
gickou péči zajišťovat?

Podařilo se nám oslovit primáře 
onkologického oddělení z  nemoc-
nice v  Novém Městě na  Moravě, 
Rostislava Stríže. Naše společná jed-
nání proběhla velmi konstruktivně 
a  myslím, že ke  spokojenosti obou 
stran. Shodli jsme se na společném 
cíli. A  to být prospěšní širokému 
okruhu pacientů, kteří mají zájem 

především o  onkologickou preven-
ci.

Jaký rozsah onkologické a  pre-
ventivní péče plánujete?

Onkologická ambulance polikliniky 
Žďár nad Sázavou má ambici stát 
se specializovaným pracovištěm, 
které komplexně řeší diagnostiku, 
léčbu a  prevenci nádorových one-
mocnění. A  to s  maximálním důra-
zem na  depistáž přednádorových 
stavů a  diagnostiku časných stádií 
onkologických onemocnění. Sou-
částí onkologické ambulance bude 
i  poradna pro choroby prsu. Právě 
karcinom prsu je nejčastější zhoub-
ný nádor našich babiček a maminek 
a  lze ho relativně snadno zachytit 
v  počátečním, tedy vyléčitelném 
stádiu.

Klinická onkologie je multidisci-
plinární obor, který využívá i jiné 
specializace, jako jsou laborato-
ře, rentgen a další klinické obory. 
Bude v  tomto smyslu zajištěna 
spolupráce?

Samozřejmě, naše poliklinika již 
nyní disponuje širokým spektrem 
specialistů, i  soukromých, v  obo-
rech chirurgie, gastroenterologie, 
urologie, neurologie, dermatologie, 
ORL, radiologie a  dalších. Všechny 

tyto odbornosti plánujeme využít 
k  interdisciplinární spolupráci dle 
charakteru diagnostikovaného pro-
blému.

Jedna otázka pro primáře Rosti-
slava Stříže.

Pane primáři, co bude hlavní nápl-
ní činnosti onkologické ambulance 
na Poliklinice Žďár nad Sázavou?
Jednak to budou vstupní onko-
logická vyšetření na  doporučení 
odesílajícího lékaře. Při potvrzení 
onkologické diagnózy zajistíme 
všem pacientům bezodkladně další 
nezbytná dovyšetření a léčbu v pří-
slušném onkologickém centru, kte-
ré se léčbou dané diagnózy úspěš-
ně zabývá. Po  ukončené léčbě pak 
převezmeme tyto klienty k dalšímu 
sledování. Také proto, aby nemuseli 
cestovat desítky kilometrů daleko 
od svého bydliště.
Další náplní činnosti onkologické 
ambulance bude mamologický 
dispenzář včetně nosiček mutace 
genu BRCA 1, 2. V  neposlední řadě 
se na  naši ambulanci mohou ob-
rátit klienti, kteří potřebují konzul-
taci v  oblasti paliativní péče. Opět 
s možností koordinované spoluprá-
ce se žďárskou Charitou.
Děkujeme za rozhovor.

(red)

Rozšíření spektra lékařské péče na Poliklinice 
ve Žďáře nad Sázavou
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Žákyně 4. základní školy, Hana 
Švejdová a  Ilona Leskorová, se 
19.  června 2014 zúčastnily předá-
ní ocenění k  obhájenému titulu 
Ekoškola, kterého jejich škola opět 
dosáhla. Předání proběhlo ve  Vald-
štejnském paláci v  Praze a  zú-
častnili se ho také koordinátorky 
environmentální výchovy Hana Bo-
řilová, Hana Štorková a ředitel školy 
Jaroslav Ptáček.
„I v tomto školním roce jsme směřovali 
svoji činnost k plnění úkolů Plánu Eko-
škola a k jeho obhajobě pro další dva 
roky,“ sdělil ředitel Jaroslav Ptáček. 
Ekotým pracoval ve složení 22 žáků 
1. až 9. ročníku a scházel se pravidel-
ně jednou i dvakrát za měsíc. Děti ze 
4. ZŠ pracují již od roku 2010 na Me-
zinárodním ekologickém programu 
Ekoškola.
Jeho úkolem je seznámit žáky zá-
kladních škol s ekologií a ukázat dě-
tem možnosti, jak ekologii začlenit 
do každodenního života. Na základě 
toho pak děti vymýšlejí nejrůzněj-
ší aktivity související s  programem 
Ekoškola. V  rámci práce pro Eko-

tým dvě jeho členky, Bára Hockeo-
vá a  Klára Stupková, udělaly krátký 
rozhovor. Na otázky jim odpovídaly 
spolužačky z 5. B Adéla Homolková 
a Natálie Kuttelwascherová.

Třídíte odpad na škole?
Adéla: To je přece samozřejmé! 
Na  naší škole třídíme papír, plasty 
a  v  posledních letech i  víčka od  PET 
lahví, baterie, hliník a prázdné tonery. 
K tomu, aby žáci správně třídili odpad, 
využíváme besedy, zejména s  Tonda 
Obalem, které pořádáme každý rok 
pro 1. a  6. ročník. Spolupracujeme 
také se Školním parlamentem, ten or-
ganizuje dvakrát ročně sběr papíru.

Jak šetříte elektrickou energií 
na škole?
Natálie: Máme označené vypínače 
ve třídách a hlídáme svícení, zhasíná-
me vždy, když venku začíná svítit slun-
ce. Naše škola má vyměněná plastová 
okna a  je celá zateplená, na radiáto-
rech máme nainstalované regulátory 
topení, které zapínáme nebo vypíná-
me podle teploty ovzduší ve třídě, kte-

rou měří členové Ekotýmu a  zapisují 
do tabulek. Také jsme se naučili ve tří-
dě větrat, krátce, ale intenzivně, aby 
teplo zbytečně nevycházelo ven.

Staráte se o prostředí školy?
Adéla: Při vstupu do  školy máme 
krásné akvárium, o které se stará pan 
školník. Také jsme přispěli k  výzdobě 
školy. Připravili jsme výtvarné návrhy 
do vestibulu, které jsme s malířem Fili-
pem T.A.K. malovali na zdi, byl z toho 
nadšen. 

(red)

Pozvánka ZŠ Švermova 4
Dne 1. září tomu bude 40 let, kdy se 
tato největší škola poprvé zaplnila 
žáky, učiteli a zaměstnanci.
Chceme zavzpomínat na tuto dobu, 
zveme proto nejen všechny bývalé 
žáky, kolegy i zaměstnance na osla-
vy tohoto výročí.  Podrobnou náplň 
oslav naleznete v  dalším vydání 
Žďárského zpravodaje.

PaedDr. Jaroslav Ptáček

Základní škola, Švermova 4 obhájila titul Ekoškola, 
ocenění děti převzaly v Praze

ŽDÁRSKÝ ZPRAVODAJ srpen 2014 Školství
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Dvaatřicátý ročník Horáckého džbánku foto: N. Adlerová, J. Pavlíček

Jako každý rok i  letos proběhl 
v  pátek 8. a  v  sobotu 9. srpna 
na  nádvoří  Zámku rodiny Kin-
ských ve  Žďáře nad Sázavou 
folk a  country festival Horácký 
džbánek. Letošní ročník byl již 
dvaatřicátý, což řadí tento festi-
val mezi pět nejstarších v  České 
republice. 

V  pátek vystoupili například Petr 
Spálený se skupinou Apollo, Ivo Ja-
helka, Bachtala Apsa, Condurango 
s  Bárou Hrzánovou. V  sobotu tyto 
interprety vystřídali František Ned-
věd, Marsyas a  Zuzana Michnová, 
skupina Poletíme, Žalman a  spol, 
Ukulele Orchestra nebo Fleret. Ná-
vštěvníci si užívali nejen hudebních 
vystoupení, ale byly pro ně připra-
veny stánky s  bohatým občerst-
vením, včetně krajových specialit, 
a  stánky s  různými upomínkovými 
předměty. 

„Letošní ročník byl za  posledních ně-
kolik let rekordní, co se počtu návštěv-

níků týká. Páteční program přišlo 
zhlédnout téměř 600 lidí a  v  sobotu 
počet návštěvníků vzrostl na  900,“ 
zhodnotila návštěvnost festivalu ře-
ditelka příspěvkové organizace Kul-
tura Žďár Marcela Lorencová. „Potě-
šujícím pro nás bylo zjištění, že jsme 
zaznamenali větší nárůst návštěvníků 
z  různých končin naší republiky, kteří 
se na  Horácký džbánek po  několika 
letech opět vracejí,“ doplnila Loren-
cová.

Horácký džbánek má ve  Žďáře nad 
Sázavou dlouholetou tradici. Popr-
vé proběhl již v roce 1982. Zpočátku 
byl festival oblíben především mezi 
lidmi vyznávajícími tramping a  sta-
novou turistiku, ale v průběhu let se 
stal nedílnou součástí Žďáru a  jeho 
kulturního programu během léta. 
Zaměřuje se především na  folkové 
a country písně, nebrání se však ani 
jiným hudebním stylům. Prostor zde 
dostávají nejen již známí interpreti, 
ale také začínající kapely, a to jak re-
gionální, tak ze vzdálenějšího okolí.

„Svoji kariéru zde před mnoha lety 
odstartovali například Jaromír Noha-
vica, skupina Čechomor či Wabi Da-
něk,“ sdělila Lorencová. 

Festival je z  části financován měs-
tem a  firmami regionu, ale přesto 
přibližně polovinu nákladů musí po-
krýt výše vstupného. 
I  přes snahu v  minulých letech 
 z finančních důvodů festival přesu-
nout do  budovy Domu kultury, se 
již od svého vzniku koná každý rok 
pod širým nebem na prvním nádvo-
ří Zámku Kinských.
„Velké procento lidí přichází právě 
kvůli neopakovatelné atmosféře. Spo-
jení skvělé hudby, zámeckého prostře-
dí, dobrého občerstvení a  věříme, že 
i  dobré organizace, láká každoročně 
velké množství návštěvníků,“ dodala 
Lorencová.

Největší ovace publika letos sklidilo 
hudební těleso Ukulele orchestra 
z Brna se svým žánrově rozmanitým 
vystoupením.

(red)

JIŽ PO DVAATŘICÁTÉ PROBĚHL V ZÁMKU FESTIVAL TRAMPŮ
HORÁCKÝ DŽBÁNEK
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Pilák foto: René Rámiš, Zdeněk Málek

V  sobotu 5. července 2014 byl 
slavnostně otevřen Rekreační 
areál Pilák. Stovky lidí si i přes ne-
přízeň počasí přišly prohlédnout 
a  vyzkoušet atrakce, které jim 
areál nabízí.

Symbolického přestřižení pásky se 
chopila starostka města Dagmar 
Zvěřinová s  oběma místostarosty, 
hejtmanem Kraje Vysočina a zároveň 
předsedou Regionální rady Regio-
nálního operačního programu Jiho-
východ (ROV JZ) Jiřím Běhounkem. 
Za  realizátory stavby, kterým bylo 
sdružení HABAU CZ s.r.o. a Held und 
Francke Baugesellschaft m. b. H se 
nůžek ujal Josef Beneš a za provozo-
vatele areálu ředitel příspěvkové or-
ganizace SPORTIS Vladimír Kovařík. 
Slavnostní program doplnil po-
žehnáním farář ze žďárské farnosti 
Nanebevzetí Panny Marie Vladimír 
Vojtěch Záleský. Areálu popřál, aby 
dobře sloužil dětem i dospělým jako 
místo, kde se setkávají.

Od 9.00 hodin mohli návštěvníci sle-
dovat přátelský zápas kadetů mlad-
šího dorostu volejbalistů TJ Žďár 
nad Sázavou, který se konal na no-
vém písečném hřišti.
Příchozí se mohli také sami zapojit 
a  svěřit se do  rukou profesionál-
ních instruktorů DiscGolfu a  tuto 

na Vysočině ojedinělou disciplínu si 
vyzkoušet. Discgolfové hřiště na Pi-
láku je zajímavé tím, že každé z jeho 
devíti stanovišť symbolizuje jednu 
ze staveb architekta Jana Blažeje 
Santiniho Aichla na Žďársku.
„V  průběhu letošní sezony bychom 
rádi reagovali na přípomínky návštěv-
níků a  odstranili tak případné nedo-
statky,” popsal Vladimír Kovařík, ře-
ditel příspěvkové organizace města 
SPORTIS, která areál provozuje.
Rekreační areál Pilák je součástí 
projektu Žďárský Santiniho okruh 
za  poznáním a  aktivním vyžitím. 
V jeho duchu tak spojuje sport, kul-
turu, přírodu i  historii. Projekt tvoří 
tři samostatné části. Rekreační are-
ál Pilák je první z nich. Druhou jsou 
nově vybudované přístupové cesty 
pro pěší na  severozápadním svahu 
Zelené hory, které tuto památku 
propojují se třetí částí projektu, s již 
vybudovanou Naučnou stezkou ko-
lem Zelené hory. „Stezka, vybudova-
ná s  finanční podporou z  ROP JV, ne-
byla předmětem projektu, ale stala se 
jakousi propojovací částí, pomyslnou 
pupeční šňůrou mezi první a  druhou 
částí projektu Žďárského Santiniho 
okruhu,” zmínil projektový koordiná-
tor města pan Jiří Matoušek.
Pilák je finančně podpořen Evrop-
skou unií prostřednictvím dotace 
z  Regionálního operačního progra-

mu Jihovýchod. Celkové náklady 
na  vybudování areálu se pohybují 
ve výši 27 milionů korun a 85 % této 
částky přispěla právě Evropská unie.
Na celkové ploše pěti hektarů nabízí 
nový areál hned několik hřišť a dal-
ších aktrakcí. Písčité hřiště na volej-
bal, travnaté na  fotbal, víceúčelové 
hřiště s  umělým povrchem, stoly 
na ping-pong, minigolf, DiscGolf, ale 
i  fitpark. Součástí je i  opravená pí-
sečná pláž, molo s  půjčovnou lodi-
ček a šlapadel a přírodní amfiteátr.

Dominantou areálu se stala vystavě-
ná budova s občerstvením, šatnami, 
sprchami a  toaletami. Útočiště zde 
našel i  správce areálu s  půjčovnou 
veškerého potřebného vybavení. 
„Zájem je o minigolf a DiscGolf. Využí-
vané jsou take fitparky a dětská hřiště. 
Podle našich odhadů navštíví areál, 
v  případě hezkého počasí, kolem 500 
lidí za den. Jsou však i dny, jako v pří-
padě promítání letního kina, kdy areá-
lem prošlo více než 1000 návštěvníků,” 
zhodnotil za  provozovatele Kovařík. 
„Zatím jsme naštěstí nemuseli řešit 
žádná zranění,” dodal Kovařík.

(red)

Rekreační areál Pilák měsíc od svého otevření
slouží denně stovkám návštěvníků
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Kronika Města
Žďáru nad Sázavou

Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke  dni 
23. července 2014 
celkem 21  761 občanů, přihlášených 
k trvalému pobytu.

Děti narozené v květnu 2014 
Dominik Mrkos  6. 5. ZR 6
Jonáš Poul  7. 5. ZR 5
Ema Chybová 10. 5. ZR 7
Daniel Chyba 10. 5. ZR 7
Martin Diego Fila 11. 5. ZR 6
Karolína Bártová 12. 5. ZR 6
Nela Kotíková 17. 5. ZR 2
Šimon Kuřátko 17. 5. ZR 4
Marek Štěpánek 20. 5. ZR 6
Lenka Pohanková 23. 5. ZR 5
Jan Kvapil  23. 5. ZR 6
Marek Prokop 25. 5. ZR 4

Katka Bukáčková 27. 5. ZR 2
Antonín Sobotka 28. 5. ZR 6

Životní jubilea v srpnu 2014
František Přikryl 9. 8. 90 let ZR 3

Josef Klíma 24. 8. 85 let ZR 5

Anna Součková 26. 8. 80 let ZR 2

Srdečně gratulujeme!

SPORTIS informuje

Zimní stadion

Zimní stadion zahájil po letní odstáv-
ce opět provoz 25. července, doba kdy 
stadion nebyl v provozu byla využita 
k  provedení oprav a  běžné údržby. 
V červenci i v srpnu proběhlo na zim-
ním stadionu soustředění hokejové 
akademie mladých hokejistů. Veřej-
né bruslení bylo zahájeno již 6. srpna 
2014 a  další nejbližší termín bruslení 
pro veřejnost je vypsán na sobotu 23. 
a neděli 24. srpna od 13. 00 do 14. 30 
hodin. V současné době se provádí re-
konstrukce sociálních zařízení v  her-
ně stolního tenisu, která se nachází 

v  budově zimního stadionu. Celkové 
náklady rekonstrukce dosahují 250 ti-
síc korun a termín dokončení prací je 
stanoven na 31. srpna 2014.

Fotbalový stadion

Na  fotbalovém stadionu byly do-
končeny práce na  oplocení ze strany 
od zimního stadionu, zde byla posta-
vena i  nová opěrná zeď. Celkové ná-
klady dosahují částky 160 tisíc korun. 
Dále došlo v  letních měsících k opra-
vě a vyčištění odvodňovacího kanálu 
kolem hřiště s přírodní trávou, opravě 
a nátěru zábradlí a k vyčištění a opra-
vě stání pro diváky za  brankou smě-
rem k zimnímu stadionu. 

Relaxační centrum

Ve  venkovní části relaxačního centra 
bylo vybudováno nové dětské hřiště. 
Nově také zpříjemňuje návštěvníkům 
pobyt i  venkovní stánek s  občerstve-
ním. Na  opalovací plochu bylo zabu-
dováno deset velkých slunečníků. Dne 
30. Července 2014 v 10. 25 hod. se stala 
Lenka Knobová z Vojnova Městce dvou 
set tisícím návštěvníkem od  otevře-
ní centra 1.  Prosince 2012. Jako dárek 
obdržela 10 volných vstupů do  bazé-
nové části. Všechny ostatní informace 
naleznete na www. sportispo.cz.
S přáním krásného zbytku léta.

MVDr. Vladimír Kovařík

Co se děje v knihovně? 

Provádění revize v  knihovnách stano-
vuje Knihovní zákon. Nepřesahuje-li 
počet svazků 200 tisíc, provádíme revi-
zi 1 x za 10 let. Ke 30. červnu 2014 dle 
statistik obsahuje náš fond 181  665 
knihovních jednotek. Vytvořili jsme si 
časový plán revize, ve kterém jsou po-
psány přípravné práce a konkrétní ča-
sový průběh fyzické revize po týdnech. 
V knihovně máme plně automatizova-
ný knihovní systém a  revize probíhá 
v modulu Verbis.

Každá kniha, každý nosič informací, 
má svůj kód, který umožňuje evidenci. 
Jeden snímač nasnímá za  8 hodin až 
5 tisíc kódů. Snímače máme pevné, ale 
i přenosné. Výstupem revize je zápis se 
zjištěným aktuálním stavem a následu-
je dohledávání případných „nezvěst-
ných“ knih. 
V  letních měsících probíhají v  pro-
storách knihovny různé opravy, které 
by za  plného provozu nebylo možno 
zrealizovat. Zabýváme se také odpisy, 
pracujeme s fondem, aby nebyl zužitý 
a zastaralý. Výpůjční dobu upravujeme 
na letní právě z důvodu prací v zázemí, 
zavíráme pouze v  nejnutnějších pří-
padech, kdy opravdu nelze jinak. Naši 
čtenáři se k nám rádi vrací i během léta 
a odnáší si spousty knížek i jiných nosi-

čů. Největší nápor bývá v pondělí. Jsme 
za  to moc rádi, knihovna je služba, 
nechť tedy slouží co nejvíce po celý rok. 
Od září začíná naše kulturní a vzděláva-
cí nabídka, kterou připravujeme dlou-
ho dopředu, píšeme grantové projekty 
pro získávání mimorozpočtových zdro-
jů financování a v létě tvoříme také ob-
sah lekcí pro školáky, napříč věkovými 
stupni od mateřinek až po střední ško-
ly. Letos od září spustíme nové webové 
stránky. Celoročně se účastníme mno-
ha celostátních soutěží a  akcí vzdělá-
vání pro knihovníky a  další odborné 
pracovníky, dosahujeme výborných 
výsledků v  benchmarkingu knihoven. 
O tom ale třeba zase někdy příště.

Mgr. Danuše Štefková
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