
Žďár má opět svoji malou Miss čarodějnice

Svaz důchodců oslavil čtvrt století S lesníkem do lesa
Městský úřad Žďár nad Sázavou 
pořádá v  pátek 19. června 2015 
od 8.30 hodin již třetí ročník vzdě-
lávací akce pro děti žďárských zá-
kladních škol S lesníkem do lesa. 

Tato akce se uskuteční pod zášti-
tou starosty města Zdeňka Navráti-
la. Cílem tohoto projektu je ukázat 
žákům 4. tříd základních škol, které 
mají látku o lese v rámci přírodovědy 
v osnovách, lesnické činnosti v praxi. 
Představit dřevo jako obnovitelnou 
surovinu a  les s  jeho hospodářskými 
i  sociálními souvislostmi. Celý pro-
jekt, který koordinuje vedoucí od-
boru životního prostředí městského 
úřadu Jaroslav Doubek, je realizován 
za účasti lesních pedagogů z Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina, Lesů ČR, s.p., 
Hradec Králové a odborníků na zpra-
cování dřeva.
 (red)

Volba nové Miss Čarodějnice 2015, kterou i letos vybrala odborná porota Foto: Nikola Adlerová

Upalování či pálení čarodějnic patřilo a stále patří k velmi živým zvykům. Pro žďárské občany tuto již tradiční akci připravil 
letos Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou společně s Active - SVČ Žďár nad Sázavou již po devatenácté. Děti se mohly zú-
častnit sportovních soutěží, na pódiu se vystřídaly taneční skupiny Active - SVČ a v neposlední řadě proběhla i volba malé 
Miss čarodějnice 2015. V závěru večera byla zapálena velká vatra a jako úplné finále akci zakončil ohňostroj. Libušínské akce 
pálení čarodějnic se letos zúčastnilo přes 1500 malých čarodějů, čarodějek, jejich rodičů a dalších obyvatel města. (red)

Svaz důchodců ve  Žďáře nad Sá-
zavou vznikl v  roce 1990, před pěti 
lety oslavil své 20. výročí velkolepě 
v  Domě kultury. „Letos, po  25 letech 
činnosti, jsme uspořádali skromnější 
oslavu ve  žďárské sokolovně. Program 
nám zajistili umělci ze Žďáru. Vystoupil 
například přípravný sbor Žďáráčku a ta-
nečnice orientálních tanců z příspěvko-
vé organizace Active-SVČ Žďár nad Sá-
zavou, pozdravit nás přišlo také vedení 
města,“ sdělila předsedkyně svazu 
důchodců Miluše Benešová. K  tanci 
a  poslechu zahrál Salonní orchestr 
Františka Dvořáka. 

V  úvodu setkání představila před-
sedkyně svazu výroční zprávu o  čin-
nosti svazu za  uplynulých pět let, 
s ohlédnutím na celých 25 let. Po slav-
nostním ocenění zasloužilých členů 
následovala volná zábava a  občers-
tvení. Slavnostní akce se zúčastnilo 
přes 235 členů svazu a dalších hostů. 

„Celkem sdružujeme 32 obcí, ale nejvíce 
našich členů je právě ze Žďáru. Nejvzdá-
lenější obcí, kterou mohu jmenovat je 
například obec Bílovice nad Oslavou, 
dále sdružujeme členy z  Přibyslavi, Vel-
kého Meziříčí, Ostrova nad Oslavou 
a  řady dalších měst a  obcí,“ doplnila 
Benešová. 

Žďárská organizace pro své čle-
ny zajišťuje jednodenní, ale i  více-
denní poznávací zájezdy, pobytové 
a  nákupní zájezdy, divadelní výlety 
do Brna a Jihlavy, zájezdy do Chorvat-
ska, ale také třeba turistické vycházky, 
kterých uskuteční ročně až 23. Ke dni 
31. března 2015 měla organizace 
828 zaregistrovaných členů. „Během 
roku toto číslo ještě narůstá, v  lednu 
se pak zase počet srovná na  skutečný 
stav. Jsme největším svazem důchodců 
v Kraji Vysočina a patříme mezi největší 
organizace v České republice,“ doplnila 
Benešová. (red)
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První letošní žďárský farmářský trh 
se uskutečnil v  sobotu 18. dubna 
v rámci slavnostního otevření nově 
zrekonstruovaného náměstí Re-
publiky. Přes pět stovek návštěv-
níků neodradilo chladné počasí 
a u stánků se stály dlouhé fronty. 

Na  první letošní trh ve  Žďáře přijelo 
celkem 13 farmářů, jejich průměrná 
vzdálenost od  města byla kolem 35 
kilometrů. „Sortiment tvořily výrobky, 
které náš region může v  tomto ročním 
období nabídnout,“ sdělila jedna z or-
ganizátorek Žďárských farmářských 
trhů Jana Vinopalová. Jednalo se pře-
devším o  oblíbené uzeniny, výrobky 
z  kravského i  kozího mléka, pečivo, 

sirupy, šťávy a  koření. Chyběla sa-
mozřejmě zelenina, ovoce, ale třeba 
i med. „V tomto ročním období takové 
produkty prostě nabídnout nemůže-
me,“ poznamenala další z organizáto-
rek Kateřina Fialová. „Klíčem k úspěchu 
trhů je právě jejich odlišnost od  super-
marketů, a to nejen v osobním přístupu 
k  zákazníkům, ale i  v  nabídce. Nejde 
o to nabídnout velké množství různých 
druhů dováženého ovoce a zeleniny, ale 
především výpěstky a výrobky lokálních 
farmářů a  zemědělců,“ doplnila Fialo-
vá.

Žďárské farmářské trhy navazují 
na  dávnou tradici jarmarků pořáda-
ných v  našem městě. Podle místních 
kronik se vždy jednalo o  výjimečnou 

událost, kdy se na náměstí volně pro-
dávalo zboží z širokého okolí, ale také 
z ciziny. Do města v té době mířili ob-
chodníci, řemeslníci, ale také i zákaz-
níci, a to ze všech koutů Čech, Moravy, 
Slezka, Uher a rakouských zemí. Sou-
časně s  jarmarkem se pořádaly také 
taneční zábavy, zpívaly se kramářské 
písně, vystupovali kejklíři a  komedi-
anti. Takový trh mohl trvat třeba až 
osm dní.

O nebývale velkém zájmu obyvatel 
o  lokální výrobky a  výpěstky svěd-
čí návštěvnost prvního Žďárského 
farmářského trhu v  dubnu, ale také 
ohlasy v  médiích a  na  sociálních sí-
tích. Město se proto rozhodlo uspo-
řádat pro občany v  tomto roce ještě 
pět dalších trhů, ke  kterým se samo-
zřejmě přidá i  klasický letní a  zimní 
trh, pořádaný městem pravidelně již 
mnoho let. Žďárské farmářské trhy se 
budou na  náměstí Republiky konat 
vždy v  sobotu od  8 do  11.30 hodin 
a  již jsou stanoveny i  přesné termíny 
v měsíčním intervalu. Další farmářské 
trhy nás tedy čekají 27. 6., 25. 7., 22. 8., 
19. 9. a  17. 10. 2015. Trhy bude vždy 
doprovázet kulturní program, je tedy 
jasné, že se v  létě a  na  podzim mají 
Žďáráci na co těšit.

(red)

Foto: Jana VinopalováŽďárský farmářský trh na náměstí Republiky, 18. dubna 2015

Náměstí Republiky letos ožije pěti Žďárskými farmářskými trhy

Slovo starosty města Zdeňka Navrátila
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás opět oslovil prostřednictvím Žďárského zpravodaje. Květnový úvodník bych 
rád věnoval především pozvánce na Den Žďáru. V sobotu 6. června bychom rádi přivítali všechny 
občany na náměstí Republiky a v jeho okolí. Náměstí bude v tento den uzavřeno pro dopravu a zá-
roveň bude plné kultury, zábavy a nejrůznějších atrakcí pro všechny věkové skupiny.
Doufejme jen, že naší žďárské oslavě bude přát počasí.
Řada lidí se ptá, proč děláte takovou akci? Jaký to má smysl? Odpověď je jednoduchá. Protože po-
dobná akce ve Žďáře není. 
Kromě vítání nového roku či našich úspěšných sportovců není v průběhu roku den, kdy by nám 
všem stálo za to přijít na náměstí. Kde bychom si připomněli, že jsme občany jednoho města, že zde 
žijeme všichni společně. To, že má jít o naši žďárskou akci, napovídá i její podtitul, který zní „Žďáráci 
pro Žďáráky“. Termín akce je navíc zvolen tak, abychom si připomněli dvě významná výročí z dějin Žďáru. Na začátek června 
totiž připadá výročí povýšení Žďáru na město, a také první písemná zmínka o našem městě. 

Den Žďáru je jen jednou z řady aktivit, kterými se snažíme posílit vztah obyvatel ke svému městu. Chceme podpořit ak-
tivní občany, naslouchat jim a spolupracovat. Osobně doufám, že k tomu přispěje i pozice komunitního koordinátora, která 
doplní tým na městském úřadě od července. I jeho práce by měla pomoci zkvalitnit vztahy mezi městem a jednotlivými 
komunitami. Problémy ve vašich čtvrtích by tak měly být řešeny přímo v místě, kde vznikají, a řešení by mělo být hledáno 
s vámi, s občany. Určitě jste si již také všimli, že od května školákům na přechodech pro chodce pomáhají dva senioři v roli 
bezpečnostních asistentů. Mladí a senioři se každý den setkávají a uvědomují si, že jsou pevnou součástí jednoho města.

Do komunitního života města patří také jeho místní části. Mám velkou radost z toho, jakým způsobem se do své práce 
v osadních výborech „zakousli“ lidé z Veselíčka, Mělkovic, Stržanova či Radonína. Průběžně se snažíme domlouvat na řešení 
jejich problémů a budeme prosazovat, aby v budoucnu měly místní části vlastní „minirozpočet“ na podporu kulturního 
života a zachování místních tradic. Tak, aby místní části byly skutečně atraktivní místo k životu, žádné noclehárny.

Z výše uvedeného plyne, že nám velmi záleží na tom, jak se budou lidé ve svém městě cítit. Pevně věříme, že výše uve-
dené kroky přispějí ke zvýšení kvality života nás všech, abychom mohli všichni společně být na své město patřičně hrdí.
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Sešli se nad Komunikační strategií města

Otevírání kašen slavnostně otevřelo náměstí Republiky

Koncem dubna proběhl dvoudenní 
workshop zastupitelů města a  ve-
doucích odborů městského úřadu 
na  téma Standardy komunikace, 
a  to v  rámci projektu – Efektivní ří-
zení, rozvoj a otevřenost Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou.

„Cílem projektu, který na městském úřa-
dě započal již v roce 2013, je rozpracovat 
a realizovat dílčí kroky k dosažení dalších 
strategických cílů v návaznosti na Komu-
nikační strategii, Strategii řízení lidských 
zdrojů a na vizi být Otevřeným Profesio-
nálním Úřadem,“ sdělil projektový koor-

V  sobotu 18. dubna 2015 bylo ofi-
ciálně otevřeno nově zrekonstruo-
vané náměstí Republiky a zároveň 
byly letos poprvé spuštěny žďárské 
kašny. 

Od  8.00 do  12.00 hodin probíha-
ly na  náměstí Republiky letos první 
Žďárské farmářské trhy, které na  ná-
městí přilákaly přes 500 návštěvníků. 
Kulturní program pak zahájila v  9.30 
Venkovská kapela. Příchozí na náměs-
tí přivítali starosta města Zdeněk Na-
vrátil a  místostarosta Josef Klement. 
Přítomni slavnostnímu otevření byli 
také všichni ostatní, kteří se na rekon-
strukci povrchů žďárského největšího 
náměstí podíleli. Slavnostní akce se 
tak zúčastnili: za  dodavatele stavby 
jednatel společnosti GREMIS s.r.o. Vel-
ké Meziříčí Miroslav Štola, projektanti 
společnosti RAW s.r.o. architekti To-

dinátor městského úřadu Jiří Matoušek.
Zástupci z  řad zastupitelů města 

a  vedoucích odborů se na  workshopu 
věnovali zmapování stávajícího stavu 
komunikace s  veřejností a  médii me-
todou SWOT analýzy, a  to primárně 
v rámci níže uvedených komunikačních 
kanálů. Jednalo se konkrétně o  téma-
ta jako webové stránky města, tiskové 
zprávy, setkání s  občany, informační 
kancelář městského úřadu, sociální sítě, 
ankety a průzkumy, prostory Městské-
ho úřadu Žďár nad Sázavou, Žďárský 
zpravodaj a tiskové konference. V prů-
běhu workshopu byly definovány silné 

máš Rusín, Ivan Wahla a  Petr Mutina 
a  akademický sochař a  tvůrce nové 
kašny Jiří Plieštik. 

Po  úvodních projevech proběhla 
ukázka několika melodií nově instalo-
vané zvonkohry, která našla své místo 
na  budově Staré radnice. Jedinečnou 
zvonkohru městu věnovala strojí-
renská a  slévárenská firma ŽĎAS, a.s. 
Melodie zvonkohry následně doplnily 
vodní efekty městské kašny. Program 
byl pak slavnostně zakončen přestři-
žením pásky zástupci města a ostatní-
mi hosty.

Celá rekonstrukce náměstí Re-
publiky byla významně podpořena 
z  prostředků Evropské unie prostřed-
nictvím dotace z  Regionálního ope-
račního programu Jihovýchod, a  to 
ve výši 11 milionů korun. Celkové ná-
klady stavby činily 28,1 milionů korun.

-ošks-

i slabé stránky komunikace a prodisku-
továny možné varianty řešení. Nastave-
ní pravidel, odpovědností a kontrolních 
procesů bude po finální dohodě vede-
ní města a  městského úřadu během 
měsíce května implementováno do  již 
používaného procesního modelu, a to 
včetně controllingu a reportingu.

V závěru workshopu byla pak staros-
tou města zúčastněným představena 
prezentace předsedy nově vzniklé Ko-
mise pro marketing a komunikaci, která 
bude na naplňování komunikační stra-
tegie také spolupracovat.

(red)

Náměstí Republiky 18. 4. 2015  Foto: Zdeněk Málek

Náměstí Republiky 18. 4. 2015  Foto: Zdeněk Málek
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Od  čtvrtka 18. června do  soboty 
20. června 2015 budou Žďárem nad 
Sázavou znít tóny tisíců strun krá-
lovských nástrojů, harf. Na  zámek 
i  do  města se totiž sjedou harfisté 
doslova z  celého světa, aby se zú-
častnili Harfových dní konaných 
v  rámci XX. ročníku festivalu Con-
centus Moraviae. 

Harfové dny nabídnou posluchačům 
nejen řadu atraktivních koncertů, ale 
zájemci se jich bez jakéhokoli výkon-
nostního či věkového omezení mo-
hou účastnit i aktivně. Lákavá je určitě 
také skutečnost, že harfy budou pro 
případné zájemce zajištěny. Patron-
kou a garantkou celého ambiciózního 
projektu je jedna z  nejvyhledávaněj-
ších světových harfistek Jana Bouš-
ková, kterou jsme požádali o  několik 
slov k  průběhu této ojedinělé akce. 

„Jsem nesmírně ráda, že se díky tomu-
to krásnému počinu festivalu Concen-
tus Moraviae dostane harfa opět více 
do  podvědomí veřejnosti i  v  širším mě-
řítku, než na  které je publikum zvyklé. 
Je pro mě čest být patronkou Harfových 
dní a  zároveň účinkovat na  jejich za-
hajovacím koncertu 18. června, kde si 
podium zámeckých barokních sálů roz-
dělím s vynikajícím sólo harfistou a pro-
fesorem z  Royal College v  Londýně, Ie-
uanem Jonesem. Vystoupíme společně 
ještě v sobotu 20. června na zámeckém 
nádvoří, kde zahrajeme Bachův Kon-
cert pro dvě harfy, původně dva klaví-
ry, v  doprovodu harfového orchestru 
složeného z  mých studentek Královské 
konzervatoře v Bruselu a pražské AMU. 
Slyšet tolik koncertních harf najednou 
na jednom pódiu je naprosto ojedinělá 
příležitost,“ sdělila Jana Boušková.

Mimo návštěvy koncertů klasické 

harfy, jazzové harfy, historických či 
asijských nástrojů budou mít poslu-
chači a studenti možnost zúčastnit se 
aktivně nebo pasivně mistrovských 
kurzů a  workshopů vynikajících svě-
tových profesorů, ale též zhlédnout 
prodejní výstavu harf dvou největších 
a nejlepších světových firem na velké 
koncertní harfy, či stavitele menších 
keltských harf. Harfové dny ve  Žďáře 
jsou díky velké účasti špičkových za-
hraničních harfistů v České republice 
zcela ojedinělou událostí. Naposledy 
se mezinárodní harfová akce konala 
v  roce 1999 v  Praze v  podobě Svě-
tového harfového kongresu, jehož 
uměleckou ředitelkou byla právě Jana 
Boušková. „Od té doby se u nás nic po-
dobného v mezinárodním kontextu ne-
konalo. Proto si rozhodně nenechte ujít 
letošní příležitost, která se jen tak nebu-
de opakovat! Harfové dny jsou opravdu 
otevřené úplně všem, harfistům, nehar-
fistům, profesionálům i  začátečníkům, 
dětem i dospělým… Na festivalu se har-
fa bude představovat nejen v úrovni nej-
vyšší profesionality, ale i těm nejmenším 
nabídneme možnost poznat ji. Nástroj 
představí dětem a  ostatním zájemcům 
výborná učitelka Lucie Fajkusová. Vě-
kové omezení v  podstatě není žádné. 
Zájem o harfu je jen vítán, protože po-
zornost si opravdu zaslouží,“ dodala 
Boušková.

-cm-

Foto: archiv Jany Bouškové Harfistka Jana Boušková

Tisíce harfových strun se v červnu rozezní Žďárem

Ve středu 29. dubna 2015 proběhlo 
v rámci projektu Meziobecní spolu-
práce II. oficiální setkání představi-
telů obcí. Projekt má za sebou rok 
a  půl realizace a  blíží se k  závěru. 
Zeptali jsme se proto takzvaných 
motivujících starostů, v  čem spat-
řují jeho hlavní smysl, přínos a  jak 
jej hodnotí.

Dagmar Zvěřinová,
dnes již motivující zastupitelka
Projekt Meziobecní spolupráce hod-
notím velmi pozitivně, a  to zejmé-
na proto, že se nám v  něm podařilo 
uplatnit principy, které jsme si s  rea-
lizačním týmem projektu v  jeho po-
čátcích stanovili. Jedná se zejména 
o otevřenou komunikaci v atmosféře 
důvěry, snahu nalézat skrze dialog 
řešení, hledat dobré praxe a spojit síly 

v  oblastech, které přesahují hranice 
jednotlivých obcí.

Ivan Hořínek a Pavel Štefan,
starostové Škrdlovic a Světnova
Za  nás, obce Škrdlovice a  Světnov 
i  subregion Velké Dářko, jednoznač-
ně kladné hodnocení. V  obci s  rozší-
řenou působností Žďár nad Sázavou 
(ORP) jsme v  rámci projektu zhruba 
o půl roku dopředu, mimo analytické 
a návrhové části, které byly primárně 
předmětem projektu, jsme již začali 
prakticky realizovat kroky směřující 
k  naplňování stanovených cílů. Obce 
mají díky tomuto projektu k  městu 
blíž!

Josef Fabík,
starosta Radostína nad Oslavou
V  mikroregionu Pooslaví je projekt 

Meziobecní spolupráce v  rámci ORP 
Žďár nad Sázavou vnímán velmi pozi-
tivně. Jako starosta obce Radostín nad 
Oslavou velice vítám společný dialog 
ve  věcech, které přesahují možnosti 
jedné obce. Všechny projednávané 
okruhy činností v oblasti školství, soci-
álních služeb, odpadů i výkonu státní 
správy jsou pro nás obohacující.

Miloslav Černý,
starosta Velké Losenice
Velké díky za  projekt. Jak říká motto 
projektu: Spolupracovat se vyplatí.

Všem, nejen výše citovaným, ještě 
jednou děkujeme a  přejeme mnoho 
sil a elánu do  jejich mnohdy nelehké 
práce.

Realizační tým projektu
Meziobecní spolupráce 

Smysl a přínos projektu Meziobecní spolupráce 
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Občané zasílají náměty a připomínky ke žďárské MHD

Nová kašna funguje prozatím v úsporném režimu

Radniční restaurant

Nabízíme k pronájmu prostory bývalé Radniční restaurace. Jedná se o prostory sloužící k podnikání, umístěné v objektu 
č. p. 294, Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. Celková výměra objektu činí 225,45 m2 a prostor je vhodný k provozování re-
prezentativní restaurační činnosti. 

K objektu náleží velká letní zahrádka přímo na náměstí Republiky před Starou radnicí v celkové výměře 30 m2 a letní zahrádka 
před vstupem do restaurace o celkové výměře 30 m2. Celkově tedy k objektu náleží ještě 60 m2 ploch určených pro zřízení 
letní zahrádky.

Písemné reakce na vyhlášený záměr přijímá sekretariát starosty na městském úřadě v zalepených obálkách, výrazně označe-
ných číslem záměru s uvedením nabídky výše ceny nájemného, jména a adresy zájemce, a to nejpozději do termínu uzávěrky 
záměru. Pro více informací o vyhlášeném záměru, nebo o aktuálně nabízených objektech k pronájmu v majetku města se 
zájemci mohou obrátit na kontaktní osobu, kterou je za město Žďár nad Sázavou Vladimír Neuman, tel. 566 688 135.      (red)

Podnikejte ve městě. Nabídka volných nemovitostí k pronájmu

Pracovní skupina pro zatraktivně-
ní žďárské městské hromadné do-
pravy (MHD), která zahájila svoji 
činnost začátkem dubna letošního 
roku, spolupracuje se všemi aktiv-
ními občany. 

Své postřehy a  náměty mohou ob-
čané stále ještě zasílat na  email 
mhd@zdarns.cz nebo své připomín-
ky písemně odevzdávat v  informační 

Při uvedení nové kašny na  náměstí 
Republiky do trvalého provozu bylo 
zjištěno, že přibližně jedna třetina 
objemu vody, která se rozstřikuje 
od okrasné mříže odtokového žlabu 
do okolí, odtéká pod položené kost-
ky a  následně podložím až k  pře-
chodu pod budovou ČSOB. 

Zde nahromaděná voda pak vytéká 
vedle i  uvnitř liniové vpusti. Z  tohoto 
důvodu je nyní kašna utlumena pou-
ze na poloviční výkon. „Provoz na plný 
výkon by byl v současné době velmi ne-
hospodárný a  následně by hrozilo pro-
padení nově položených kostek,“ sdělil 

kanceláři Městského úřadu ve  Žďáře 
nad Sázavou. 

„V  současné době pracuje pracovní 
skupina na tzv. SWOT analýze, do které 
chce zařadit všechny relevantní příspěv-
ky, které budou doručeny do  31. květ-
na 2015,“ sdělil člen pracovní skupiny 
Miloslav Dvořák, pracovník odboru 
komunálních služeb městského úřadu. 
„Později došlé příspěvky již do  SWOT 
analýzy zařazeny nebudou, ale i s těmi 

pracovník odboru rozvoje a územního 
plánování Petr Fuksa. Na zjištěné sku-
tečnosti a následném odstranění záva-
dy nyní odbor pracuje. Probíhají inten-
zivní jednání mezi investorem stavby, 
dodavatelem, projektantem a  tvůr-
cem kašny. Jako možná varianta se 
v průběhu jednání jevila změna tvaru 
mřížky odtokového žlabu nebo změna 
konstrukce a spádování zpevněné plo-
chy z  obou stran žlabu tak, aby voda 
cirkulovala v systému bez potřeby do-
plňování. „Po  vzájemné dohodě všech 
účastníků byl projektant vyzván k návr-
hu změny konstrukce plochy kolem od-
tokového žlabu. Projektant také zajistí 

se pracovní skupina seznámí a  podle 
možností s  nimi bude dále pracovat,“ 
doplnil Dvořák. 

Výše uvedená emailová adresa 
zůstane v platnosti i po termínu uzá-
věrky a bude sloužit občanům města 
především pro sdělení praktických 
poznatků z  provozu žďárské MHD 
nebo ke  sdělení závad či problé-
mů spojených s  fungováním MHD 
ve městě. (red)

odsouhlasení řešení se zpracovatelem 
technologie kašny,“ doplnil Fuksa.

Město v nejbližších dnech obdrží 
projektovou dokumentaci a  k  reali-
zaci samotné úpravy by mělo dojít 
nejpozději do  5.  června 2015. Měs-
to bude práce u  dodavatele stavby 
reklamovat. (red)
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Čtvrtým odborem, který vám 
na stránkách Žďárského zpravoda-
je představujeme, je pětičlenný od-
bor školství, kultury a sportu (ŠKS), 
který v  našem městě zajišťuje 
mimo jiné také kompletní kulturní 
program akcí pořádaných městem 
Žďár nad Sázavou. Kanceláře to-
hoto odboru najdete na městském 
úřadě ve  druhém patře v  pravém 
bloku.

Odbor školství, kultury a  sportu za-
jišťuje výkon přenesené působnosti, 
tedy státní správy a  dále také samo-
správné činnosti, které na  odboru 
zpracovává dalších zaměstnanců. 
Agendu státní správy vykonává pou-
ze úsek školství, v  rámci samosprávy 
vede pak odbor agendy kultury, spor-
tu, školství, cestovního ruchu, propa-
gace a mezinárodních vztahů. Odbor 
rovněž administrativně zajišťuje celou 
agendu poskytování dotací ze spon-
zoringu rady města, a  to v  oblastech 
Kultura, Ediční činnost, Volný čas, 
Sport, Organizovaný sport dospělých 
a Vánoční čas. Referenti odboru admi-
nistrují a zpracovávají úkoly z Kulturní 
komise rady města, Komise pro sport 
a volný čas a Komise pro mezinárodní 
a  regionální spolupráci. V  rámci čin-
nosti Sboru pro občanské záležitosti 
spolupořádá odbor ŠKS občanské 
obřady pro obyvatele města, zajišťu-
je vyřazování dětí z mateřských a zá-
kladních škol a předávání maturitních 
vysvědčení a  výučních listů. Dále se 
odbor zabývá řešením přestupkových 
řízení při neplnění povinné školní do-
cházky žáků základních škol a vydává 
potvrzení o  zaměstnání pro bývalé 
pracovníky Školského úřadu Žďár nad 
Sázavou a odboru školství Okresního 
národního výboru ve  Žďáře nad Sá-
zavou. Odbor ŠKS zpracovává, stejně 
jako jiné odbory, veškeré materiály 
pro jednání rady a zastupitelstva měs-
ta ze všech oblastí své působnosti.

Kultura
V této oblasti odbor ŠKS organizačně 
zajišťuje kulturní, sportovní a  spole-
čenské akce k  významným výročím 
města, ale i ke každoročně se opaku-
jícím akcím typu Vítání nového roku, 
Čarodějnická show, Den dětí, Den 
Žďáru, Concentus Moraviae, Slavnosti 

jeřabin, přivítání Adventu s  rozsvíce-
ním vánočního stromu a  jiné. Spolu-
pracuje také s příspěvkovými organi-
zacemi města, se Základní uměleckou 
školou Františka Drdly, Kulturou Žďár, 
Active – SVČ, Sportisem a  ostatními 
volnočasovými organizacemi v oblas-
ti kultury, sportu a cestovního ruchu. 
V prvních měsících roku reprezentuje 
odbor ŠKS město na veletrzích cestov-
ního ruchu Regiontour Brno, Holiday 
World Praha a Slovakiatour Bratislava. 
Město Žďár nad Sázavou je členem 
sdružení České dědictví UNESCO. Jed-
ná se o sdružení měst, na jejichž úze-
mí se nachází památka zapsaná na Se-
znam kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Odbor zajišťuje výkonnou 
účast v tomto sdružení, spolupracuje 
s ostatními městy na propagaci všech 
památek. V agendě cestovního ruchu 
pak zpracovává propagační materiály 
města a  eviduje oznámení o  veřej-
ných kulturních a sportovních akcích, 
které se konají na území města.

Školství
Agenda školství je na  odboru zajiš-
ťována jak v  přenesené působnosti, 
tak i v oblasti samosprávy. Úsek stát-
ní správy zajišťuje odbor pro 33 škol 
a školských zařízení ze Žďáru a z okol-
ních obcí (mateřské školy, malotřídní 
školy, základní školy, školská zařízení, 
jako je příspěvková organizace Ac-
tive - SVČ a  Základní umělecká škola 
Františka Drdly). Pro tyto příspěvkové 
organizace zajišťují referentky odboru 
zpracovávání návrhů rozpočtů finanč-
ních prostředků státního rozpočtu, 
které pak předávají Krajskému úřadu 
Kraje Vysočina.

Prostřednictvím obecního úřadu 
obce s  rozšířenou působností předá-
vají školy a  školská zařízení zřizované 
obcí nebo svazkem obcí údaje z doku-
mentace škol, školských zařízení a škol-
ních matrik, které před odesláním 
na Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy školám odbor kontroluje.

V oblasti samosprávy je náplní prá-
ce stálý kontakt a spolupráce s řediteli 
školských příspěvkových organizací 
na  území města, zpracovávání veš-
kerých podkladů pro rozhodování 
rady a  zastupitelstva města v  oblasti 
školství, přípravy konkurzů, přípravy 

podkladů zřizovateli pro jmenování 
a  odvolání ředitelů, platové podmín-
ky ředitelů škol a  školských zařízení 
a jiné. 

Mezi další vymezené činnosti 
na  úseku školství patří zpracování 
podkladů pro Rozhodnutí o  zřízení 
přípravných tříd na  základních ško-
lách pro děti v  posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky, 
zařazení do  rejstříku škol a školských 
zařízení, zřízení školské rady, zpraco-
vání podkladů ke stanovení školských 
obvodů Obecně závaznou vyhláškou 
pro plnění povinné školní docházky 
dětí s místem trvalého pobytu na úze-
mí města, zpracování podkladů pro 
rozhodnutí o zřízení nebo zrušení ma-
teřské školy, základní školy a  zařízení 
školního stravování.

Sport, cestovní ruch, 
mezinárodní partnerství
V  této oblasti odbor ŠKS vede agen-
dy cestovního ruchu, mezinárodního 
partnerství a  sportu a  spolupracuje 
s  osobami, které v  těchto oblastech 
působí. V  oblasti sportu pak provádí 
poskytování provozní dotace provo-
zovatelům sportovišť a  je garantem 
dotačních programů na  podporu 
sportovních akcí a  činnosti sportov-
ních oddílů jak mládeže, tak dospě-
lých. V oblasti mezinárodního partner-
ství organizuje tato agenda programy 
a průběh oficiálních návštěv delegací 
partnerských měst v  našem městě 
a organizační a tlumočnický servis de-
legací našeho města v  partnerských 
městech. V oblasti kultury a propaga-
ce cestovního ruchu odbor ŠKS sledu-
je a podává žádosti ve vyhlašovaných 
dotačních programech kraje, mini-
sterstev a  regionálního operačního 
programu. V  oblasti kultury a  sportu 
předává informace o  vyhlašovaných 
dotačních programech Kraje Vysoči-
na organizacím města i jiným organi-
zacím a  sdružením. Tato agenda od-
boru dále zajišťuje vydávání, evidenci 
a komisní prodej propagačních mate-
riálů města v  informačních centrech 
a  knihkupectvích, aktualizuje kalen-
dář kulturních, sportovních a  volno-
časových akcí na webových stránkách 
města a  administruje aplikaci mobil-
ního průvodce města.

Odbor školství, kultury a sportu

Představujeme odbory městského úřadu 
Odbor školství, kultury a sportu
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V  rámci stavby přeložky silnice I/19 
Žďár nad Sázavou – Mělkovice bylo za-
čátkem letošního roku provedeno vy-
kácení porostu v části křížení se stav-
bou této komunikace. Dle následného 
místního šetření, kontrolního dne stav-
by a stanoviska koordinátora bezpeč-
nosti a  ochrany zdraví při práci bylo 
zjištěno, že ponechaná část lesa není 
v dobrém stavu a je nutné ji z hlediska 
bezpečnosti také pokácet. „Odborem 
životního prostředí, jako orgánem stát-
ní správy lesů, bylo ale vydáno povolení 
umožňující pokácet část nedospělého 
smrkového lesa přiléhajícího k propojce. 
Důvodem je poškození málo stabilního 
porostu větrem a  další nebezpečí pádu 
stromů z lesního pozemku na vozovku,“ 

Město Žďár nad Sázavou od května 
letošního roku realizuje v  ulicích 
projekt s názvem Bezpečnostní asi-
stent, jehož cílem je podpořit širší 
zapojení veřejnosti do zabezpečo-
vání místních záležitostí veřejného 
pořádku. Projekt počítá se zapoje-
ním obyvatel obce do  aktivit, jež 
jsou pro ostatní obyvatele přínos-
né a  veřejností požadované. Tyto 
aktivity pak přispějí ke  zlepšení 
bezpečnosti v obci.

Od 4. května jsou v ranních hodinách 
u  přechodů vidět dva noví bezpeč-
nostní asistenti v oranžových vestách 
a čepicích označených nápisem škola, 
kteří dohlížejí na  bezpečný přechod 
dětí a  školní mládeže přes pozemní 

uvedl vedoucí odboru životního pro-
středí Jaroslav Doubek. „Tím chceme 
předejít případným škodám a  umožnit 
následnou obnovu porostu listnatými 
dřevinami, které budou do  budoucna 
stabilnější a  pro provoz na  komunikaci 
bezpečnější,“ doplnil Doubek.

Jedná se o prostor na pozemku par-
cely číslo 9064/2 a  na  části pozemku 
parcely číslo 9064/1 v  katastrálním 
území Město Žďár. K žádosti o povole-
ní kácení bylo mimo jiné nutné doložit 
souhlasné vyjádření odborného les-
ního hospodáře, který ale požadoval 
souhlas majitele lesa, kterým je město 
Žďár nad Sázavou. Po  odstranění po-
rostu z  těchto pozemků bude prove-
deno jejich opětovné zalesnění.     red)

Pozvánka na věž kostela
Římskokatolická farnost sv. Prokopa 
a  Regionální muzeum města Žďáru 
nad Sázavou vás zvou na prohlídku.

komunikace. Bezpečnostní asisten-
ti mají s  městem uzavřenou doho-
du o  provedení práce a  placeni jsou 
v současné době z rozpočtu městské 
policie. Od září letošního roku by měl 
být počet bezpečnostních asistentů 
navýšen na šest.

Bezpečnostním asistentem se může 
stát člověk v produktivním věku nebo 
senior. Ten bude následně disponovat 
pověřením Městského úřadu ve  Žďá-
ře nad Sázavou, potřebným pro výše 
uvedenou činnost, a  při výkonu své 
práce bude označen dle prováděcího 
právního předpisu. Všichni bezpeč-
ností asistenti budou proškoleni pra-
covníky městského úřadu.

(red)

U Mělkovic bude vysázen nový les

Od května jsou v ulicích vidět bezpečnostní asistenti

Bezpečnostní asistent na ulici Brodská Foto: (adl)

Ve dnech od 28. do 31. března 2015 se 
v rámci jarního úklidu města uskuteč-
nil také svoz nebezpečného odpadu 
ve Žďáře nad Sázavou a místních čás-
tech Veselíčko, Mělkovice, Stržanov 
a Radonín. Při tomto svozu odevzdali 
občané města následující nebezpeč-
né odpady: 1  540 kilogramů barev, 
čtyři kilogramy léků a deset kusů pne-
umatik. Dále bylo ve  zpětném odbě-
ru při této akci svezeno 31 televizorů 
a čtyři monitory. 

„Tento odpad odevzdáme společnosti 
Asekol, která se zabývá dalším využitím 
těchto vysloužilých výrobků,“ sdělila 
pracovnice odboru komunálních slu-

žeb Miluše Kozáková.
Pro společnost Elektrowin se z  jar-

ního svozu podařilo nasbírat čtyři led-
nice, tři pračky, dva vařiče a jeden spo-
rák, dále pak 15 rychlovarných konvic, 
13 žehliček, deset vysavačů, sedm 
toustovačů, deset fénů, čtyři vrtačky 
a 28 kusů ostatního drobného elektra. 
Pro společnost Ekolamp jarní svoz při-
nesl 28 zářivek a 15 monočlánků.

Následně, v době od 7. do 18. dub-
na 2015, probíhala také druhá část 
jarního úklidu, kdy na 26 stanovištích 
města a  ve  všech místních částech 
byly přistaveny velkoobjemové kon-
tejnery na objemný odpad a odpad ze 

zeleně. Svezeno bylo celkem 16,5 tun 
objemného odpadu a 32,14 tun biolo-
gicky rozložitelného odpadu. „Celkové 
vyhodnocení prozatím není k dispozici, 
neboť v současné době stále ještě probí-
há svoz kupek. Zatím jsme vyčíslili část-
ku 73 100 korun. Za úklidy černých sklá-
dek jsme v  jarních měsících letošního 
roku prozatím zaplatili 19  170 korun,“ 
vyčíslila Kozáková. „Děkujeme všem 
občanům za dodržování časového har-
monogramu při jarním úklidu a  úklidu 
veřejného prostranství v  okolí svých 
domů,“ doplnila Miluše Kozáková.

-oks-

Zhodnocení jarního úklidu
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Foto 1: Do akce Čistá Vysočina se zapojili i ti nejmenší. Foto 2: Osadní výbor Mělkovice, další foto-
grafie z akce Čistá Vysočina naleznete již brzy na webových stránkách města www.zdarns.cz

Zahrádkáři a Čistá Vysočina
Naše Základní organizace zahrádkář-
ského svazu ve Žďáře nad Sázavou 3 
(ZO ČZS) se v letošním roce přihlásila 
do akce Čistá Vysočina, kterou podpo-
řil také starosta města Zdeněk Navrá-
til. V sobotu 18. dubna v 8.00 se sešlo 
v  zahrádkářské kolonii 21 žen a  dva 
muži na sběr odpadků kolem zahrád-
kářské kolonie, cesty k  Mamlasovi 
a  k  sídlišti Klafar. Začátek však nebyl 
příliš zdařilý, neboť všechny zaskočilo 

sněžení a  velká zima. Přesto však se 
naše ženy nevzdaly a vyrazily na úklid. 
Byly rozděleny na dvě skupiny, ke kte-
ré byl přidělen jeden muž, jako od-
vozce sebraného odpadu. Nikdo však 
netušil, co se v okolí zahrádek všech-
no nachází a jaké poklady zde najdou. 
U garáží bylo velké množství již nepo-
třebných pneumatik, plastové lahve 
a  jiný odpad. Na  cestě k  Mamlasovi 
se podařilo nalézt dokonce vyhozený 
počítač i s klávesnicí. To, že jsou někte-

ří lidé k přírodě bezohlední, je známá 
věc, ale skutečnost byla opravdu ve-
lice tvrdá a šokující. Tuto akci se nám 
podařilo zdokumentovat několika fo-
tografiemi. Příští rok, pokud se opět 
tato akce uskuteční, se určitě opět 
zúčastníme. 

Otakar Šuhaj, tajemník ZO

Duha AZ uklidila modrou
Členové dětského mládežnického 
oddílu Duhy Alternativní zóna (AZ) 
se rozhodli, že i  letos zjara pomohou 
svým činem přírodě, a to prostřednic-
tvím akce Čistá Vysočina. Vzhledem 
k tomu, že převážná činnost Duhy AZ 
je zaměřena na turistiku všeho druhu, 
vybrali si úsek vedoucí po modré turi-
stické značce od  Lísek kolem přehra-
dy Staviště až po Plíčky. Na této trase 
nasbírali osm velkých pytlů plných 
odpadků, které hyzdily krásné okolí 
Žďáru. A jaké nejkurioznější věci se jim 
podařily v lesích a lukách nalézt? Byly 
to například chirurgické nůžky nebo 
tachometr na kolo.          Radek Zlesák

V rámci akce Čistá Vysočina se na Žďársku posbíralo přes tři tuny odpadů
Ve  dnech 11. až 22. dubna 2015 
proběhl již sedmý ročník akce Čis-
tá Vysočina, tedy úklid veřejného 
prostranství a  přírody na  Vysoči-
ně, kterou organizuje Krajský úřad 
Kraje Vysočina.

V loňském roce se na Žďársku do této 
akce zapojilo 30 subjektů, letos se 
počet přihlášených vyšplhal na  57. 
Uklízely školy, obce, neziskové orga-
nizace, ale i  jednotlivci. Ve Žďáře nad 
Sázavou bylo během této akce posbí-
ráno 2 470 kilogramů objemného od-
padu a  přes 520 kilo plastů. „Úklidu 
ve  svém okolí se ale věnovali a  během 
celého roku věnují i  další subjekty, kte-
ré nejsou do  Čisté Vysočiny přihlášeny. 
Všem, kterým na  vzhledu veřejného 
prostranství záleží, patří za  tuto snahu 
velký dík,“ sdělila pracovnice odboru 
životního prostředí Hana Daďour-
ková, která akci na  městském úřadě 
koordinovala. Zeptali jsme se jí tedy 
na několik otázek.

Jak se může občan nebo organizace 
do akce Čistá Vysočina přihlásit.

Hana Daďourková: Přihlásit se do akce 
Čistá Vysočina je velmi jednoduché. 
Občan nebo organizace, která se roz-

hodne do  této akce zapojit, vyplní 
na webových stránkách Kraje Vysoči-
na elektronickou přihlášku, kde uvede 
termín sběru, lokalitu, odhadovaný 
počet účastníků a požadovaný počet 
pytlů na  odpad. Po  ukončení přihlá-
šek připraví kraj pro všechny účast-
níky balíčky (pytle a  reflexní vesty), 
které rozveze na jednotlivá kontaktní 
místa. Pro Žďársko je takovým mís-
tem právě odbor životního prostředí 
na Městském úřadě Žďár nad Sázavou 
a  kancelář číslo 159. Zde si účastníci 
věci převezmou a  případně se dozví 
bližší informace. Následný svoz posbí-
raných odpadků si pak zajišťuje uvnitř 
obce sama obec, u nás konkrétně je to 
pak odbor komunálních služeb a  ko-
legyně Miluše Kozáková. Kolem silnic, 
které spadají do  působnosti Krajské 
správy a údržby silnic (KSÚS), je to pak 
přímo KSÚS.

Co si můžeme představit pod po-
jmem akce Čistá Sázava? 

Hana Daďourková: Čistá řeka Sázava 
je další úklidová akce, která proběhla 
letos ve  dnech od  10. do  11. dubna. 
Již druhým rokem se k  této akci při-
pojila Místní akční skupina Havlíčkův 
kraj (MAS) a  řeka Sázava se tak čisti-

la v  blízkosti obcí Polnička, Žďár nad 
Sázavou, Hamry nad Sázavou, Sázava 
a Přibyslav. MAS Havlíčkův kraj vyba-
vila přihlášené sběrače plastovými 
pytli a  pracovními rukavicemi. Celou 
akci podpořila také přibyslavská spo-
lečnost vyrábějící mléčné výrobky, 
která poskytla pro děti sponzorský 
dar a  jejíž manažeři se sami k  čištění 
řeky připojili a přiložili tak ruku k dílu. 
Svoz odpadků posbíraných kolem 
řeky Sázavy následně zajistilo Povodí 
Vltavy, státní podnik. 

Akce Čistá řeka Sázava se zúčastnila 
také skupina 10 zaměstnanců Měst-
ského úřadu, kteří společně s  vede-
ním města sbírali odpadky v  úseku 
Sázavy od  silničního mostu na  ulici 
Žižkova po  most u  Penny marketu. 
I letos bylo bohužel co sbírat a naplni-
lo se 19 pytlů komunálním odpadem 
a 5 pytlů plasty. (red)

Skupina z městského úřadu 
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žadatel schválený 
příspěvek 

1. FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou 240 000 Kč 
2. UNITOP SKP Žďár nad Sázavou - oddíl nohejbalu 19 000 Kč 
3. UNITOP SKP Žďár nad Sázavou - oddíl orientačního běhu 7 000 Kč 
4. Hippos Žďár nad Sázavou 88 000 Kč 
5. Orel jednota Žďár nad Sázavou - oddíl juda 14 000 Kč 
6. SKLH, s.r.o. Žďár nad Sázavou 400 000 Kč 
7. Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej 
a stolní kopanou Vysočina 5 000 Kč 

8. Basketbalový klub Žďár nad Sázavou 123 000 Kč 
9. ČOCHTANKLUB Žďár nad Sázavou 12 000 Kč 
10. TJ Žďár nad Sázavou – oddíl volejbalu 59 000 Kč 
11. TJ Žďár nad Sázavou – šachový oddíl 7 500 Kč 
12. TJ Žďár nad Sázavou – oddíl tenisu 6 500 Kč 
13. TJ Žďár nad Sázavou – oddíl stolního tenisu 7 000 Kč 
14. TJ Žďár nad Sázavou – oddíl jachtingu 12 000 Kč 
CELKEM 1 000 000 Kč 

  

Tanec s vysokozdvižnou plošinou Foto: archiv

I  letos se ve  Žďáře nad Sázavou 
uskuteční již třetí ročník meziná-
rodního festivalu tanečního a  po-
hybového divadla KoresponDance, 
a to od 3. do 5. července 2015 v pro-
storách Zámku Žďár.

Hlavní program festivalu nabídne 
představení několika špičkových 
a  mezinárodně uznávaných umělců, 
představí se ale také neméně světoví 
bratři Formanové se svým Obludári-
em či performeři Halka Třešňáková 
a  Jan Bárta s  projektem Sticker. Ori-
ginální představení LU.M.EN, choreo-
grafa Dominica Boivina a  jeho sou-
boru Beau Geste, představí divákům 
tanec v  obdivuhodné součinnosti 

s vysokozdvižnou plošinou.

Jedním z hlavních poslání festivalu 
Korespondance je propojit Žďár nad 
Sázavou, jako významné kulturní cen-
trum regionu Vysočina, s mezinárodní 
scénou současného tance a  pohybu. 
„Festival KoresponDance je festival 
pro Žďár nad Sázavou a  jeho obyva-
tele, které se snaží propojit s meziná-
rodní scénou tanečního a pohybové-
ho divadla. Nejde o  žádnou vitrínu, 
která by umění vystavovala za skleně-
nou stěnou, ale snažíme se uspořádat 
festival, který by zapojil místní obyva-
tele, protože jejich přítomnost a účast 
jsou pro tuto událost zásadní,“ sdělila 
zakladatelka a ředitelka festivalu Ma-
rie Kinsky. 

Hlavní program doplní řada dopro-
vodných aktivit pro celou rodinu včet-
ně výjimečných site specific projektů, 
jež budou pracovat s  veřejným pro-
storem města a jeho okolím. Na festi-
valu budou prezentovány i  výsledné 
práce účastníků Tvořivého příměst-
ského tábora. (red)

Vyhodnocení grantového programu 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2015

Obludárium bratří Formanů a tanec s vysokozdvižnou 
plošinou budou hlavními hvězdami festivalu KoresponDance

Rada města Žďáru nad Sázavou 
schválila 7. dubna 2015 poskytnutí 
finančních příspěvků z Grantového 
programu ORGANIZOVANÝ SPORT 
DOSPĚLÝCH 2015 jednotlivým ža-
datelům na území města Žďáru nad 
Sázavou.

Cílem tohoto grantového programu 
je podpora rozvoje sportovních akti-
vit ve městě se zaměřením na činnosti 
sportovních družstev dospělých. 

Do  20. března 2015 bylo žadateli 
podáno celkem 16 projektů a  celko-
vý žádaný příspěvek činil 2  360  810 
korun. Dva projekty byly následně vy-
řazeny pro administrativní nesoulad. 
Všechny ostatní návrhy finančních do-
tací byly projednány a navrženy Komi-
sí pro sport a volný čas. V grantovém 
programu ORGANIZOVANÝ SPORT 
DOSPĚLÝCH 2015 byl v  letošním roce 
mezi žadatele rozdělen jeden milion 
korun. -ošks-

Celkový počet žádostí 16/ Vyřazeny 2/ Schválené žádosti 14
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NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, pódium před Starou radnicí
10.00 Zahájení oslav 
10.10 Spojené pěvecké sbory ze ZŠ Komenského 2 a ZUŠ F. Drdly 
10.30 ACTIVE – SVČ, taneční vystoupení 
11.00 Folklorní soubory Bystřinka, Kamínek, Rozmarýnek 
   a Horácká muzika 
11.30 TJ Žďár, oddíl moderní gymnastiky 
11.45 Dětský pěvecký sbor Žďáráček 
   a rocková kapela  BELLS ze ZUŠ F. Drdly 
12.30 Divadlo KUFR, divadelní představení 
13.00 Vyhlášení výsledků soutěže: Jak vidím svoje město 
 Ukončení dopoledního bloku

13.15 Folklorní soubor Studánka a Horácká muzika 
14.00 Dechová hudba mladých 
15.00 Smíšený pěvecký sbor Svatopluk 
15.45 Žďárský swingový orchestr 
16.45 Pěvecký sbor STELLA ALPINA (Itálie) 
17.30 Společnost historického šermu Flamberg 
18.30 BLUES MINE TRIO, LETROUROU, FUGA 

21.00 ŽLUTÝ PES
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, horní část

10.00 – 17.00 Žďárský pohádkový jarmark pro kluky a holky 
 prezentace neziskových organizací, rodinné centrum Srdíčko, 
 Spektrum – Centrum primární prevence, Kopretina, Ponorka, 
 Klub v 9, Denní centrum, Městská policie, Active – SVČ, 
 Dům pro matky a otce s dětmi Ječmínek

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, atrium za obchodními domy
14.00, 15.00, 16.00 KoresponDance 2015, Halka Třešňáková 
10.00 – 21.00  Výstava Jak vidím svoje město, 
 soutěž žáků žďárských škol, Žijeme Žďárem

KNIHOVNA M. J. SYCHRY
9.00 – 13.00 Dětské i dospělé oddělení, půjčování knih 
 KNIHOVNA ŽDÁRÁKŮM – KNIHOVNA VŠEM 
 literární kvízy a soutěže pro děti a dospělé

MĚSTSKÉ DIVADLO
14.00, 15.00 a 16.00 Divadelní spolek Žďár, divadelní hra Hvězdný vůz
20.00 Dětský pěvecký sbor Žďáráček, křest CD 

DOLEŽALOVO NÁMĚSTÍ

10.00 – 17.00 Výstava hasičské techniky, skákací hrad

HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU
10.00 – 14.00 Závody na koloběžkách a kolech

FARSKÁ HUMNA
10.00 – 17.00 Společnost historického šermu Flamberg 
13.00 – 20.00 Přístupná věž kostela sv. Prokopa

MODELOVÉ KRÁLOVSTVÍ
9.00 – 17.00 Jedno z největších kolejišť, děti do 15 let vstup zdarma

POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE
8.00 Mše svatá za živé a zemřelé obyvatele města a za požehnání pro celé město 
 celebruje P. Mgr. Vladimír Vojtěch Záleský 
8.45 - 10.00 Volný vstup pro obyvatele města s komentovanou prohlídkou

NENECHTE SI TAKÉ UJÍT

6. 6. 2015
od 10.00

NA NÁMĚSTÍ SE DOSTANETE 
LINKOU 2A ŽĎÁRSKÉ MHD. 

CENTRUM MĚSTA BUDE 
PRO DOPRAVU UZAVŘENO!

Město Žďár nad Sázavou vás srdečně zve na:

NE

CHTE AUTO DOMA!

TUTO AKCI POŘÁDÁ MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

www.zdarns.cz

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ květen 2015 Den Žďáru
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Sportis informuje

Pokladní systém příspěvkové organizace 
Kultura Žďár umožňuje rezervaci přímo z domova

Relaxační centrum
Rada města schválila návrh provozova-
tele Relaxačního centra na zvýšení ceny 
vstupného, a to od 1. května letošního 
roku. Důvodem zvýšení ceny vstupné-
ho je nutnost pokrytí zvýšených nákla-
dů za provoz whirlpool bazénu a wel-
lness, které jsou ročně vyšší o přibližně 
600 tisíc korun. U bazénové části a we-
llness došlo ke zvýšení cen v kategorii 
Dospělí 18 až 62 let, a  to celkem o  10 
korun na 75 minut. V kategorii Studen-
ti 15 až 26 let a Senioři nad 62 let pak 
došlo ke zdražení o 5 korun na 75 mi-
nut, dále došlo ke  zvýšení cen vstup-
ného za permanentky v bazénové části 
a  wellness, ostatní ceny zůstaly beze 
změny. Aktuální ceník všech služeb na-
leznete na  webu www.bazenzdar.cz, 
kde můžete sledovat také veškeré změ-
ny.

Rekreační areál Pilák
Areál je v  provozu od  11. dubna 2015. 
V současné době připravujeme opravy 
ploch pod cvičebními stroji, opěrnou 
zídku a schody u stolního tenisu. Dále 
se chystá doplnění laviček a  stojanů 
na kola. V  letošním roce připravujeme 
čtyři nové vycházkové okruhy „Nordic 
walking“ dlouhé od 2,1 km po 8,3 km.

V červnu a v srpnu pak budou v are-

álu probíhat závody dračích lodí pod 
názvy „Dračí Pilák“ od  6.  do  8.  červ-
na a  „Dračí lodě Velké Dářko“ 
od 27. do 30.  srpna 2015.

Tenisové kurty
Začátkem dubna byly zahájeny první 
práce a  provedeny nezbytné opravy 
a  příprava povrchů tenisových kurtů. 
Vzhledem k  nepříznivému počasí byly 
kurty pro veřejnost oficiálně otevřeny 
až 25. dubna. Na tel. č. 734 265 323 se 
můžete informovat o  prodeji perma-
nentek a  na  webu www.sportispo.cz 
naleznete rozvrh hodin tenisových 
kurtů.

Autokempink Pilák
Provoz kempu byl zahájen 1. května 
2015. Byly provedeny přípravné práce, 
úklid a různé opravy, v současné době 
se připravuje rekonstrukce dalších čtyř 
chatek Reneta, která by měla proběh-
nout na podzim, po konci letošní letní 
sezony.

Dolní 165/1
V bývalé budově České pojišťovny na-
bízíme zájemcům volné nebytové pro-
story vhodné zejména pro kancelářské, 
ale i skladové účely, více informací na-
leznete na www.sportispo.cz          -vks-

Pro Žďáráky už asi není žádným ta-
jemstvím, že příspěvková organiza-
ce Kultura Žďár provozuje od konce 
loňského roku mimo Městského 
divadla a  Domu kultury také Kino 
Vysočina. Co ale prozatím mnohým 
uniká, je nový pokladní systém. 

„Tento systém v  organizaci funguje již 
od roku 2013 a v loňském roce byl rozšířen 
také o prodej vstupenek právě do žďárské-
ho kina,“ sdělila ředitelka příspěvkové 
organizace Kultura Žďár Marcela Loren-
cová. Včasným zakoupením vstupenky 
v  předprodeji se tak návštěvník vyhne 
nepříjemným frontám. Pokud si vstu-
penku předem nezakoupíte, ale máte 
platnou rezervaci, je třeba se dostavit 
k  zakoupení vstupenky do  pokladny 
včas. V kině je to hodinu před promítá-
ním, v divadle pak 30 minut před před-
stavením. Rezervace jsou vždy odbavo-
vány přednostně. „Pozdním příchodem 
divák riskuje automatickou ztrátu rezer-
vace v systému. Vstupenky na akce, které 

nabízíme, ale přímo neorganizujeme, je 
možné zakoupit pouze v pokladně Domu 
kultury,“ doplnila Lorencová.

Zakoupit či rezervovat si vstupenky 
do  Městského divadla, Kina Vysočina 
či Domu kultury je možné přímo z po-
hodlí vašeho domova, a to on-line přes 
E-vstupenku na  webových stránkách 
www.dkzdar.cz, kde také najdete uce-
lený kulturní program jednotlivých 
středisek. U on-line prodeje se zákazník 
může rozhodnout také o způsobu plat-
by, a to buď v hotovosti na pokladnách 
organizace nebo bezhotovostní plat-
bou prostřednictvím platební karty či 
převodem z  účtu. „Na  kulturní akce se 
ale stejně vyplácí přijít včas. Nejen, že se 
vyhnete avizovaným frontám u pokladny 
a  v  šatně, ale k  dispozici je pro vás vždy 
občerstvení, které si v  případě návštěvy 
Kina Vysočina můžete odnést klidně až 
do sálu,“ poradila ředitelka příspěvkové 
organizace, Marcela Lorencová.

(red) -ml-

Městská policie informuje

Měření rychlosti ve městě

Na  základě rozhodnutí zastupitel-
stva města se městská policie spe-
ciálně věnovala měření rychlosti 
na sídlišti Klafar, aby zmonitorovala 
dopravní situaci. V průběhu jarních 
měsíců provedly hlídky městské 
policie na  ulici Libická již 14 mě-
ření rychlosti, ale pouze v  šesti 
případech zde došlo k  překročení 
povolené rychlosti. Celkově bylo 
prozatím na sídlišti Klafar letos za-
znamenáno devět přestupků. To 
dle slov vedoucího městské policie 
Martina Kunce svědčí o tom, že se 
situace na  této komunikaci zlepši-
la. Kunc dodává, že lze statisticky 
konstatovat, že přestupků se v této 
lokalitě dopouštějí především 
žďárští občané. Tři přestupky spá-
chali přímo obyvatelé Klafaru, tři 
přestupky další obyvatelé ze Žďáru 
a další tři pak mimo žďárští občané. 
Nejvyšší naměřená rychlost v  této 
lokalitě byla 77 km/hod., a to řidič-
kou přímo z  Klafaru. „V  současné 
době čekáme na  studii dopravní 
situace na  téma zklidnění dopra-
vy na  Klafaru, kterou zpracovává 
v  rámci své diplomové práce stu-
dent z pardubické Dopravní fakul-
ty Jana Pernera. Tato diplomová 
práce by měla obsahovat variantní 
řešení zklidňujících opatření s  na-
značením jednotlivé účinnosti 
možných opatření, včetně předpo-
kládaných nákladů. Práce by měla 
být dokončena a následně poskyt-
nuta městskému úřadu k dispozici 
do konce letošního léta,“ sdělil ve-
doucí městské policie Martin Kunc.

Městská policie provádí měření 
rychlosti také v  jiných lokalitách 
ve  městě. Několik přestupků bylo 
zjištěno na ulici Santiniho ve Žďáře 
nad Sázavou 2. V následujících týd-
nech bude dále probíhat měření 
rychlosti také na ulici Brodská, Žďár 
nad Sázavou 3 a  ulici Neumanno-
va, dále pak i  v  místních částech 
Stržanov a  Mělkovice. Ve  Žďáře 
nad Sázavou provádí měření rych-
losti také dopravní inspektorát Po-
licie České republiky, a to i z civilní-
ho vozidla.

MP

Příspěvkové organizace městaŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ květen 2015
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Již pátý ročník Besipáčka žďárského zná své vítěze
Ve čtvrtek před prvním květnovým 
státním svátkem byli na  Staré rad-
nici oceněni starostou města Zdeň-
kem Navrátilem vítězové doprav-
ně vědomostní soutěže Besipáček 
žďárský.

Tato dopravně vědomostní soutěž 
byla Aktivem BESIP vyhlášena již 
v  březnu letošního roku a  ve  Žďáře 
nad Sázavou se v této podobě konala 
již popáté v  řadě. „Soutěž je vždy ur-
čena žákům 4. a  8. tříd základních škol 
a studentům tercií víceletých gymnázií,“ 
sdělila za  realizační tým Besipáčku 
preventistka městské policie Dagmar 
Pálková. 

Soutěž se skládá ze dvou kol, prv-
ním kolem si projde vždy celá třída. 
Jde o  písemný test, který prověřuje 
znalosti z  pravidel silničního provozu 
a všeobecných znalostí o městě. Vítěz 
třídního kola se následně účastní dru-
hého kola, které se koná na  dětském 
dopravním hřišti. „Zde soutěžící pro-
kazují znalosti a  dovednosti, které jsou 
nezbytné pro každého účastníka silnič-
ního provozu. Kromě znalostí pravidel 
silničního provozu, dopravních značek 

a  povinné výbavy kola musí soutěžící 
také prokázat praktickou dovednost 
v silničním provozu a projít si zkouškou 
ze zdravovědy,“ přiblížila průběh dru-
hého kola soutěže Dagmar Pálková.

Vítěz soutěže v dané kategorii letos 
získal poukaz na nákup zboží v hodno-
tě 2000 korun, za druhé místo se letos 
rozdávaly poukázky na  1500 korun 
a  za  třetí místo pak tisícikoruny. Tyto 
ceny do soutěže věnoval odbor dopra-
vy Městského úřadu ve Žďáře nad Sá-
zavou z rozpočtu na prevenci v rámci 
BESIP. „Každoročně jsou také udělovány 
ceny městské policie za  nejvyšší počet 
bodů dosažených v základním kole v ka-
ždé kategorii, kterými jsou poukázky 
na 500 korun. Tu letos získala žákyně 4. 
B ZŠ Švermova Kristýna Kudláčková, kte-
rá získala 34 bodů ze 35 možných a žáci 
tercie žďárského státního gymnázia Mi-
chaela Křížová a Tomáš Kalas s 31 body.“ 
doplnila Pálková. Na realizaci soutěže 
se podílí odbor dopravy městského 
úřadu, který je zároveň také vyhlašo-
vatelem celé soutěže, městská policie, 
v letošním roce také Červený kříž, Poli-
cie ČR a další zaměstnanci městského 
úřadu. MŠ Kamarád poskytla letos zá-

zemí pro zkoušku ze zdravovědy v jed-
né ze svých tříd.

Výsledky letošního ročníku soutěže 
Besipáček žďárský:
Kategorie 4. ročníků základních škol
1. místo Ondřej Houdek, ZŠ Švermo-
va, třída 4. C
2. místo Jakub Mašek, ZŠ Komenské-
ho 2, třída 4. A
3. místo Veronika Huláková, ZŠ Pala-
chova, třída 4. B
Kategorie 8. ročníků základních škol 
a tercie víceletých gymnázií
1. místo Michaela Křížová, Gymnázi-
um Žďár nad Sázavou
2. místo Petr Burian, ZŠ Komenského 
2, třída 8. B
3. místo Marek Šiller, Biskupské gym-
názium Žďár nad Sázavou (red)

Slavnostní předávání cen Foto: (adl)

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ květen 2015 Příspěvkové organizace
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Městské divadlo bude do konce roku ve vínovém kabátě

Informace o plánovaných uzavírkách 
komunikací v květnu

Výsledky hlasování v  anketách 
Žďárského zpravodaje o barevných 
variantách městských budov se 
shodují s  konečným rozhodnutím 
radnice. 

„Děkujeme všem občanům, kteří vyjá-
dřili svůj názor a  zúčastnili se vyhláše-
ných anket na téma barevnosti budovy 
Městského divadla a  Hotelového domu 
Morava,“ sdělil starosta města Zdeněk 
Navrátil.

Objekt Hotelového domu Morava 
je v  současné době již celý zateplený 
a  nyní se provádí rekonstrukce a  za-
teplení střešní části budovy. Finálně 
budou následovat práce na  fasádě 
v  červenohnědém provedení. Tato 
barevná varianta získala největší po-
čet hlasů v  anketě a  přiklonila se k  ní 

Městský úřad Žďár nad Sázavou, 
odbor dopravy, povoluje úplnou uza-
vírku místní komunikace – parkoviště 
na  ulici Neumannova u  polikliniky. 
Délka uzavírky je plánována na 100 m 
a  rozsah uzavírky se vztahuje pou-
ze na  veřejně přístupné parkoviště 
u  polikliniky. Důvodem uzavírky je 
plánovaná akce Den otevřených dveří 
ke 30. výročí polikliniky, kdy se na par-
kovišti uskuteční ukázka integrova-

i  odborná veřejnost. Předpokládaný 
termín dokončení stavebních prací 
na budově Hotelového domu Morava 
je odhadován na 30. června 2015.

V  případě finální barevné varianty 
fasády Městského divadla se mimo vy-
hlášené ankety sešla i  odborná veřej-
nost, která společně s autorem návrhu, 
architektem Vítem Vincourem, projed-
nala možné varianty. Vedení města na-
konec nalezlo průsečík mezi výsledky 
ankety a  poradním hlasem odborné 
veřejnosti a  rozhodlo se pro vínovou 
variantu s  tím, že finální odstín a  in-
tenzita kontrastu mezi kameninovým 
obložením a vlastní fasádou budou se 
zhotovitelem stavby ještě v rámci kon-
trolních dnů finálně upřesněny. „Pro-
jektu přikládáme velký význam, jelikož 
se jedná o jednu z nejvýznamnějších bu-

ného záchranného systému (policie, 
hasiči, záchranná služba). 

Termín uzávěrky je stano-
ven na  22. května od  18.00 hodin 
do  23. května do  14.00 hodin. Obča-
né mají v  tuto dobu možnost využít 
náhradního parkování na  centrálním 
parkovišti, nacházejícím se v  bezpro-
střední blízkosti uzavřeného parkoviš-
tě. Vedení autobusové dopravy nebu-
de uzavírkou nijak dotčeno. (red)

dov v našem městě a bude pod drobno-
hledem jak vedení města, tak i  občanů. 
Máme šanci realizovat skutečně kvalitní 
projekt a budeme se snažit, aby se i oko-
lí Městského divadla stalo důstojným 
místem pro setkávání občanů,“ doplnil 
Navrátil. 

Mimo finální odstín barevnosti fasá-
dy Městského divadla se na  nadchá-
zejících kontrolních dnech bude řešit 
také finální podoba struktury fasády. 
„Chceme jednoduchými prvky fasádu 
oživit a  zatraktivnit tak celkový vzhled 
budovy,“ doplnil Zdeněk Navrátil.

Pokud vše půjde podle plánu, měla 
by být rekonstrukce Městského di-
vadla zahájena ještě do  konce červ-
na letošního roku, stavba totiž musí 
být kvůli získané dotaci dokončena 
do 31. října 2015. (red)

Komunitní koordinátorka nastoupí v červenci 2015
kem sedmnáct uchazečů. Do  užšího 
výběru postoupilo pouze šest z nich. 
Hodnotící komise, složená ze šesti čle-
nů jmenovaných Radou města Žďáru 
nad Sázavou, následně, jako nejvhod-

nějšího uchazeče, vybrala Radku 
Remarovou. Termín nástupu nové 
komunitní koordinátorky je stanoven 
na 1. července 2015.

(red)

V  úterý 28. dubna 2015 proběhla 
na Městském úřadě ve Žďáře nad Sá-
zavou druhá část výběrového řízení 
na  pozici komunitního koordinátora. 
Do výběrového řízení se přihlásilo cel-

Panelová diskuze: „Architekt města“
Komise rozvoje a životního prostře-

dí zve občany města k diskuzi na téma 
řízené směrování architektury města 
Žďár nad Sázavou. Diskuze se uskuteč-
ní 17. června od 17.00 ve velké zasedací 
místnosti MěÚ. V panelu vystoupí členo-
vé pracovní skupiny, kteří nám předají 
získané zkušenosti z podobných měst. 

Radek Studený, vedoucí pracovní 
skupiny, představí návrh řešení pro naše 
město, které bude předloženo radě 
města a následně zastupitelům.

Zváni jsou nejen všichni zastupitelé, 
ale také všichni občané. (red)

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ květen 2015 Městský úřad informuje

Na náměstí Republiky můžete být zdarma on-line
nickou poštu, vyhledat si na internetu 
potřebné informace, jako jsou odjez-
dy vlaků a městské hromadné dopra-
vy, nebo kontaktovat přátele na  so-
ciálních sítích. Dojde-li k  překročení 
časového limitu, spojení se automa-
ticky ukončí a uživatel se musí k Wi-Fi 
znovu připojit.

Rychlost připojení jednotlivých mo-
bilních zařízení je z provozních důvo-
dů omezena na 4 Mbps.

Provozovatelem Wi-Fi přístupo-

vého bodu je společnost SATT a.s. 
a služba je občanům a návštěvníkům 
města poskytována zdarma. Uživate-
lům se pouze občas na displeji zobrazí 
internetové stránky města Žďáru nad 
Sázavou nebo provozovatele přístu-
pového bodu. „Věříme, že i  přes výše 
uvedená drobná omezení budou uživa-
telé s  novou volně dostupnou službou 
na  náměstí spokojeni,“ sdělil vedoucí 
oddělení informatiky městského úřa-
du Libor Vostrejš. (red)

Město Žďár nad Sázavou ve spoluprá-
ci s  akciovou společností SATT a. s. 
zprovoznilo 18. dubna 2015 při slav-
nostním otevření náměstí Republiky, 
volně dostupný Wi-Fi přístupový bod 
ZdarNS-free pro připojení k internetu.

Po vyjádření souhlasu s podmínka-
mi provozu sítě je možné tuto službu 
využívat až 60 minut v kuse. Občané, 
ale i návštěvníci města, si tak mohou 
ze svých chytrých telefonů, tabletů či 
notebooků například vyřídit elektro-
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Fronta na cigarety, historická fotografie V. Frendla

Odjezd zatčených osob, fotografie J. Kosinka

V  květnových dnech si celý svět 
připomněl konec nejkrvavější vál-
ky ve světových dějinách, ve které 
zahynulo kolem 55 milionů lidí.

Naštěstí naše město bylo po  téměř 
celou dobu německé okupace pří-
mých válečných hrůz ušetřeno, pro-
tože se nacházelo hluboko v  zázemí 
Velkoněmecké říše, u  hranic Protek-
torátu Čechy a  Morava. V  této době 
bylo Žďársko totiž pohraničím okleš-
těné vlasti, neboť na hranice s Říší to 
bylo pouhých 26 kilometrů (Pomezí 
za  Poličkou). Do  našeho regionu jez-
dili ve  větším počtu turisté z  velkých 
měst, a také příslušníci německých or-
ganizací Hitlerjugend a  Svaz němec-
kých dívek. Již tehdy bylo v  provozu 
letovisko u Velkého Dářka, které zalo-
žil ve 30. letech žďárský pilař Richard 
Neugebauer.

Život ve městě pokračoval poklidně 
dál. Práce bylo dost, zmizela neza-
městnanost. Například ve firmě J. Jaro 
Rousek (nyní TOKOZ) pracovalo 300 
zaměstnanců. Také ostatní průmyslo-
vé podniky nabíraly nové zaměstnan-
ce. Jedním z  největších projektů té 
doby byla stavba nové trati, zahájena 
v roce 1939 (firma Ing. Václav J. Vojá-
ček). Tehdy se objevila nová domi-
nanta města, rozestavěný železniční 
viadukt. V  roce 1941, jak eskalovala 
válka, byly stavební práce pozastave-
ny, a tak byla nová trať dokončena až 
v  roce 1953. Ačkoliv práce bylo stále 
víc, na výplatách se to příliš neprojevi-
lo. Beztak nebylo co koupit. Od podzi-
mu 1939 byly postupně zaváděny líst-
ky na různé zboží. Není divu, že černý 
trh zažil nový rozmach. Například 
dospělý muž měl nárok jenom na 50 
cigaret měsíčně. Jedna kráva dodaná 
na  jatka stála 950 Kč, ale vykrmená 
husa na černém trhu v Praze 1 300 Kč. 
Ne každý ale mohl na  černém trhu 
takhle obchodovat. 

Lidé sice nehladověli jako za  časů 
první světové války, ale ke  spokoje-
nosti to nestačilo. Navíc na tu trochu 
si museli mnohdy vystát frontu.

Když už se člověk nemohl pořádně 
najíst, mohl se alespoň kulturně vyžít. 
Kultura a  sport totiž zažily velký roz-
mach. V kině (sokolovna) se promítalo 
obden a  nedělní program trval celé 
odpoledne. Začal se hrát ve  větším 
měřítku fotbal a  Žďár měl svoje ho-
kejové mužstvo. Pod halasnými hesly 

a  optimistickými hlášeními z  fronty 
ale nebyl všední život vůbec jednodu-
chý. Byly rozpuštěny politické strany 
a  později i  některé spolky, například 
Sokol nebo Orel. Úřady nařizovaly na-
příklad vyhazování sněhu, zakazovaly 
(pod trestem vězení a  smrti) poslou-
chat zahraniční stanice v  rádiu, men-
torovaly jak úsporně topit, šetrně jíst 
nebo svítit a pořád něco chtěly, napří-
klad mosazné kliky a  měděné okapy 
pro válečný průmysl, šaty a boty pro 
zimní pomoc, mladé muže pro nuce-
né práce v Říši a podobně. Všudypří-
tomný byl strach z udavačů.

Odehrály se ale ještě horší událos-
ti. V  průběhu roku 1941 byly rozbity 
místní odbojové organizace. Byl za-
tčen např. sokol František Hutař, který 
i přes osvědčené metody gestapa ne-
prozradil jména žďárských příslušníků 
Obrany národa, např. učitele Františka 
Mokrého. Nakonec zemřel na úplavici 
v  Mauthausenu. Tvrdě byli postiženi 
komunisté, kterých bylo zatčeno v re-
gionu přes 50. Jenom ze Žďáru se ne-
vrátilo z koncentračních táborů a věz-
nic 10 těchto levicově orientovaných 
občanů (F. Hynek, J. Laub, E.   Liml, 
F. Oubrecht, J. Pleva, F. Růžička, J. Rů-
žička, J. Straka, J. Mach a  F.  Ježek). 
Dalšími oběťmi pak bylo pět žďár-
ských občanů. Třicet občanů Žďáru 
„pobyt“ v  nacistických „nápravných 
zařízeních“ přežilo. Nejbrutálněji však 
bylo zacházeno s občany židovského 
vyznání. „Zvláštní zacházení“ nepřeži-
lo minimálně 70 osob, jak se podařilo 
zjistit V. Koudelovi, V. Láznička dokon-
ce uvádí číslo 78. Polovina z nich byla 
vysídlena z  Jihlavy v  době okupace. 
Připomeňme alespoň příjmení někte-
rých významných žďárských rodin: 
Bergmanovi, Ecksteinovi, Hoffmanno-

vi, Inwaldovi, Philippovi, K. Kosta, Wei-
lovi, Lengsfeldovi, Sternovi, Lustigovi, 
A. Leskauerová, J. Liebl, Ch. Lisá a dal-
ší. Jenom pět osob se dočkalo kon-
ce války (Hedvika Kovaříková, Hilda 
Bergmannová, Zdena Lengsfeldová, 
obchodník Aladár Weinreb (Vladimír 
Karen) a zubní technik Leopold Eber).

Někteří občané, po vzoru legionářů, 
vstoupili do zahraničních armád. Bylo 
jich minimálně 11: J. Bílek, V. Břečka, 
J. Hajný, B. Holemář, J. Leskauer, B. Ma-
šek, K. Pohanka, B. Rydval, J. Svatoň, 
F.  Štěpánek a  A. Zábrš. Z  nich padli 
letci V. Břečka a J. Leskauer. Další pilot 
A.  Zábrš skončil v  německém zajetí, 
kde přežil.

Na  samotném konci války, 9. květ-
na, dva dny po  poslední kapitulaci, 
bylo město bombardováno sovětský-
mi letadly a následně zničeno ustupu-
jící německou armádou. Tehdy zahy-
nulo 20 osob. Teprve ráno 10. května 
si obyvatelé mohli konečně vydech-
nout. Dlouhých 6 let skončilo.

Miloslav Lopaur

Žďár za druhé světové války

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ květen 2015 Historie
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Oběti druhé světové války odpočívají na novém místě

Přemisťování pomníku padlých vojáků Rudé armády Foto: Vladimír Sýkora

Foto: Zdeněk Málek
Pietní akt ukládání ostatků a požehnání válečného hrobu, 25. dubna 2015 Oslavy konce 2. světové války, náměstí Repub-

liky, přelet Gripenů Foto: Zdeněk Málek

nad Sázavou Pavel Elbl. Přemisťová-
ní pomníku na nové místo probíhalo 
od  10. dubna 2015, pomník byl pak 
znovu sestaven o  sedm dní později. 
„Pomník se skládá z  velkých, těžkých 
kusů. Problematické bylo hlavně sesaze-
ní hlavního obelisku, protože do areálu 
poutního kostela nelze kvůli výšce am-
bitů dostat adekvátní techniku,“ sdělila 
pracovnice odboru rozvoje a  územ-
ního plánování Zuzana Vostrejšová. 
Místo, kde původně pomník stál, bylo 
po  jeho přesunutí na  nový hřbitov 
oseto trávou.

Vojáci pohřbení na  Zelené hoře 
zahynuli během druhé světové války 
na území Žďárska, pomník na původ-
ním místě, na  starém hřbitově, stál 
od roku 1947. Ruská a česká vláda mají 
mezi sebou uzavřenou dohodu o vzá-
jemném udržování válečných hrobů. 
Tato dohoda je platná od roku 1999. 

(red)

Od  konce druhé světové války již 
uplynulo 70 let. V dubnu letošního 
roku, při příležitosti oslav tohoto 
výročí, došlo ke slavnostnímu pře-
místění pomníku s ostatky padlých 
vojáků Rudé armády na  Zelené 
hoře. Přesun pomníku z původního 
místa areálu kostela sv. Jana Nepo-
muckého na  Zelené hoře na  neda-
leký nový hřbitov pod Zelenou ho-
rou proběhl během jednoho týdne. 
Pietní akt uložení ostatků pak pro-
běhl v rámci oslav konce druhé svě-
tové války, které pro občany města 
připravilo regionální muzeum.

Pietní rozloučení s vojáky Rudé armá-
dy spojené s  uložením jejich ostatků 
na  nové místo se konalo 25. dubna 
2015 v dopoledních hodinách. Město 
se tak rozhodlo dostát povinnosti vy-
místit hroby z areálu starého hřbitova 
u kostela na Zelené hoře slavnostním 
aktem. Památku padlých vojáků přišli 
uctít zástupci města, ale i první tajem-
ník ruského velvyslanectví v  Praze 
Anatolij Tomnikov a  Zástupce vojen-
ského leteckého přidělence Ruské 
federace v České republice Alexander 
Fedyaev. Pozvání přijal i zástupce od-
boru pro válečné veterány Minister-
stva obrany Imrich Vetrák, který se 
věnuje především koordinaci péče 
o válečné hroby.

Celou akci přemístění válečného 
hrobu měl na  starosti odbor rozvoje 
a územního plánování městského úřa-
du, který vše konzultoval se zástupci 
velvyslanectví ruské strany. Přesun 
ostatků muselo však schválit také 
ministerstvo obrany. Jednání, která 
odbor vedl, probíhala již od  června 
loňského roku a  účastnili se jich jak 

zástupci Ministerstva obrany České 
republiky, tak i zástupce velvyslanec-
tví Ruské federace v České republice.

Bohoslužbu v  den slavnostního 
uctění památky vojáků vedl pravo-
slavný kněz Vladimir Abrosimov. Po-
žehnání hrobu sedmi vojáků se ode-
hrávalo z  větší části právě v  ruském 
jazyce, ale modlitbu následně pro-
nesli i pravoslavný kněz Roman Gapa 
a žďárský farář Vladimír Záleský. Po pi-
etním aktu kladení věnců zazněly jak 
ruská, tak i česká státní hymna.

Starosta města Zdeněk Navrátil 
zdůraznil, že je důležité si oběti, které 
padly při osvobozování Žďáru, připo-
mínat. „Věřím, že místo v blízkosti pout-
ního kostela se stane důstojným místem 
a vzpomínkou na životy padlých vojáků 
a zároveň mementem a vztyčeným prs-
tem nad nutnou ochranou před hrůzou 
války a  totalitním režimem. Čest jejich 
památce,“ dodal ve  svém projevu 
místostarosta města Josef Klement. 
Projevy pronesli i  zástupce ruského 
velvyslanectví Alexander Fedyaev 
a  historik Regionálního muzea Žďár 

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ květen 2015 Aktuality
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Naše město rádi máme, stavíme ho, poznáváme!

Psychomotorické hry pro děti a rodiče v MŠ Vláček

V  dubnu jsme se v  mateřské škole 
(MŠ) Pastelka, Santiniho, věnovali 
tematicky zaměřenému projektu 
s  názvem Naše město rádi máme, 
stavíme ho, poznáváme! A rázem se 
z nás všech stali architekti, stavite-
lé, zedníci, turisté, výletníci a  lidé 
spousty dalších profesí.

O našem krásném městě jsme si nejen 
povídali, prohlíželi si obrázky a  knihy, 
skládali puzzle, které jsme si vyrobili 
z  pohlednic Žďáru nad Sázavou, ale 
také jsme se vydávali na  poznávací 
cesty skutečným městem. Prohlíželi 
jsme si významné a  důležité budovy, 
památky, sledovali jsme ruch a  život 
na křižovatkách a v ulicích. 

Při našich poznávacích cestách jsme 
rádi využívali městskou hromadnou 
dopravu, která nám pomáhala zkrátit 
vzdálenosti a poznat i vzdálenější okolí 
naší mateřské školy. Prošli jsme se tak 
například nádražní halou a  poznali 
prostředí vlakové i autobusové dopra-
vy. Cestou z nádraží jsme pak viděli pří-
mo v akci, při kontrole vozidel, hlídku 
státní policie. Po cestě zpět do mateř-
ské školy jsme si prohlédli a  vysvětlili 
si význam a důležitost budovy soudu, 
finančního úřadu i  nově zrekonstru-
ované pošty. Od  pošty jsme se prošli 
kolem Městského divadla, sokolovny 
a Základní umělecké školy až na Měst-

Děti z  MŠ Okružní nic nezmeška-
jí, koloběžek a  odrážedel pro jízdu 
na Dětském dopravním hřišti mají do-
statečné množství. 

Učí se znát dopravní značky a  do-
držovat bezpečnou jízdu podle nich. 
Vědí, jak jezdit na  kruhovém objez-
du, přes železniční přejezd, a  hlavně 
podle barevných semaforů. A když je 

skou policii, kde jsme pozdravili pre-
ventistku městské policie Dagmar Pál-
kovou, která za námi do MŠ pravidelně 
dochází na  zajímavé a  velmi poučné 
besedy. Na náměstí Republiky jsme si 
prohlédli krásnou radnici se znakem 
našeho města, kašnu, novou zvonko-
hru i morový sloup a nakonec jsme si 
prošli kostel sv. Prokopa.

Druhý den děti své zážitky z pozná-
vací cesty ztvárnily. Malovaly a vyrábě-
ly domečky a budovy z různých mate-
riálů a stavebnic, pomocí pexesa si pak 
ještě udělaly virtuální výlet kolem Žďá-
ru a odkrývaly společně sochy sochaře 
a malíře Michala Olšiaka.

V  rámci projektu jsme se, ale nene-
chali zahanbit a zaměřili jsme se na čis-
totu našeho města a okolí. Sami jsme si 
uklidili naši zahradu, shrabali jsme trá-

jízda unaví, proběhnou se na  školní 
zahradě a využijí skluzavky, houpačky 
a průlezky. Takovým dětem snad do-
pravní nehody nebo dětská obezita 
nehrozí.

… já se držím koloběžky, 
kdo ji nemá, chodí pěšky.

Milena Houfová, MŠ Okružní

Jede, jede koloběžka, 
kdo ji nemá, všechno zmešká…

vu, pleli záhonky a zametli si chodník 
před naší mateřskou školou. Celý pro-
jekt byl následně zakončen odpolední 
akcí pro tatínky a  dědečky, na  kterou 
nakonec přišly celé rodiny, které stavě-
ly a vyráběly naše město z papírových 
krabic, rolí a  kartonů přímo v  mateř-
ské škole. Projekt se nám líbil a  jsme 
rádi, že bydlíme v tak krásném městě, 
ve Žďáře nad Sázavou.

Kolektiv mateřské školy Pastelka

Každý, kdo si chtěl prožít sportov-
ní odpoledne, zavítal ve  středu 
18.  března 2015 do  tělocvičny Zá-
kladní školy Palachova, kde ma-
teřská škola Vláček uspořádala již 
5. ročník psychomotorických her.

Psychomotorické hry se staly pravi-
delnou součástí každodenního živo-
ta v  mateřské škole Vláček. Pozitivně 
ovlivňují rozvoj dětské osobnosti, 
a to jak v oblasti tělesné a sociální, tak 
i v oblasti materiální. Hry se vyznačují 
nesoutěživostí, nevylučují hráče ze 
hry, jsou založeny na spolupráci a na-
pomáhají vlastní tvořivosti. Při hrách 
jsou využívány netradiční dostupné 
materiály a  pomůcky, rozvíjející dět-
skou fantazii. Využívají se například 
noviny, látkové míče, víčka, igelitové 
sáčky, prádelní gumy, padák, obráz-
ky, stuhy, pastelky, hudba, ale hlavně 
velký prostor tělocvičny. Nedílnou 

součástí her je pak také zpětná vaz-
ba, které se vždy po každé hře účastní 
všichni hráči. Psychomotorické hry 
nemají přesně určená pravidla, platí 
pouze jedno, kterým je bezpečnost 
všech účastníků.

Učitelka Radka Vítámvásová pozvala 
v úvodu všechny přítomné na dalekou 
cestu na  Ostrovy. Tam se pak rodiče 
s  dětmi a  učitelkami dostávali leta-
dlem nebo tunelem, bojovali s  brou-
ky, vysoušeli mokřiny, prolézali jes-
kyněmi, proměňovali se ve  zvířátka, 
lovili mořské sasanky a zdolávali ostré 
útesy. Ostrovy provázely obrázky zví-
řat a hráči napodobovali způsob jejich 
pohybu. To vše za doprovodu hudby.

Velkým úkolem pak bylo luštění 
z  mapy, které vyžadovalo spoluprá-
ci skupiny a  aktivní zapojení všech 
hráčů. Nakonec se cestovatelé vrátili 
domů padákem. 

Při závěrečném hodnocení vyply-

nulo, že dětem i  rodičům se na  Ost-
rovech líbilo a  všichni si odnesli za-
jímavé zážitky, děti pak i  něco málo 
z pokladů Ostrovů.

Chtěli bychom poděkovat všem ro-
dičům, dětem a ostatním účastníkům 
psychomotorických her za každoden-
ní podporu a zájem o dění v mateřské 
škole Vláček. Zároveň děkujeme také 
vedení Základní školy Palachova, že 
nám každoročně umožňuje vstup 
do  prostor tělocvičny, abychom tyto 
hry mohli uspořádat.

Kolektiv MŠ Vláček, Haškova

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ květen 2015 Školství
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Pojďte s námi proti rakovině! Běh naděje 2015

Noc kostelů bez kostela

V  pátek 5. června 2015 se ve  Žďá-
ře nad Sázavou uskuteční další, již 
6.  ročník populárního Běhu naděje, 
který je spojen s  veřejnou sbírkou 
na výzkum rakoviny a volně navazuje 
na světově známý Běh Terryho Foxe.

Registrace účastníků proběhne v  pá-
tek mezi 15.00 a 16.00 hodinou na pro-
stranství před Domem kultury, start je 
naplánován na  16.00 hodin. „Běh na-
děje není určen pouze pro běžce, ale 
i pro pěší, maminky s kočárky, cyklisty, 
koloběžkáře či in-line bruslaře,“ sdělil 
za  organizátory Jiří Dokulil. „Trasa je 

Celorepubliková akce s mnohaletou 
tradicí, Noc kostelů, proběhne letos 
již potřetí také ve  Žďáře nad Sáza-
vou. 

V  posledních dvou letech k  nám 
do města tuto mediálně známou akci, 
kdy se bohoslužebné prostory otevíra-
jí v neobvyklou dobu a jsou naplněny 
zejména kulturním a  duchovním pro-
gramem, kdy přicházejí mnozí, kteří 
běžně do  kostelů nechodí, přinesli 

podobná jako v minulých letech, tedy 
po  cyklistické stezce směrem k  Pilské 
nádrži,“ upřesnil Dokulil.

Všichni, kdo přispějí na  boj proti 
rakovině a  zúčastní se symbolického 
běhu, obdrží drobné dárkové před-
měty s logem Běhu naděje 2015. Malé 
děti si mohou na startu zpříjemnit če-
kání v nafukovacím hradu. Akci, kterou 
ve  Žďáře letos opět pořádá Jednota 
Orel spolu s  mládežnickou organizací 
Duha a  pedagogy ze Základní školy 
Komenského 2, doplní zábavný do-
provodný program pro děti i  dospělé 
a svoji účast již přislíbil také novoměst-

místní evangelíci. Letos poprvé se 
bude Noc kostelů konat na dvou mís-
tech ve městě, a to u evangelíků v Hu-
sově ulici a v bazilice v Zámku.

Ač evangelíci nemají u nás ve městě 
tradiční kostel, mají co a  kde nabíd-
nout. Naším „kostelem“ je totiž domek, 
modlitebna, v  Husově ulici naproti 
České správě sociálního zabezpeče-
ní. Původně šedivý, dnes zářivě bílý, 
zvoucí k návštěvě. A cože se to v něm 
bude večer 29. května konat? Můžete 

ský horolezec Radek Jaroš. Humanitár-
ního běhu, který se každoročně koná 
pod záštitou města Žďáru nad Sázavou 
se v loňském roce zúčastnilo přes 400 
osob. „Připojte se k letošnímu Běhu na-
děje a podpořte i vy šlechetnou myš-
lenku Terryho Foxe,“ vyzval občany Jiří 
Dokulil. (red)

se těšit na  výstavu kreseb žáků ZUŠ 
Františka Drdly, s názvem „Žďárská sí-
ťovka“, hudbu obstarají muzikanti ze 
Žďárské muziky a duo – klavír a zpěv, 
„onjojí“. Dozvíte se také něco z historie 
žďárských evangelíků a škol, které tato 
církev v  minulých staletích provozo-
vala. Brány, respektive dveře našeho 
„kostela“ budou příchozím otevřeny 
od 18.30 hodin. Těšíme se na každého, 
kdo jimi vejde.

Miki Erdinger, evangelický farář

Mladým lidem často není lhostej-
né, co se děje v jejich okolí nebo jak 
vypadá místo kde žijí. Díky projek-
tu Mládež kraji mají nyní možnost 
získat až 30 tisíc korun na  realizaci 
vlastního nápadu. Rada dětí a mlá-
deže Kraje Vysočina a  město Žďár 
nad Sázavou vyhlašují druhé kolo 
projektu Mládež kraji.

V  prvním kole projektu, ve  kterém 
v současné době probíhá vyhodnoce-
ní přihlášených nápadů, žádaly o pod-
poru čtyři projekty: multižánrový hu-
dební festival, charitativní koncert, 
propagace místních kapel a  vybudo-
vání studovny na  gymnáziu. Všichni 
účastníci v  rámci projektu absolvovali 
víkendové vzdělávání, kde se nefor-
mální cestou dozvěděli spoustu za-
jímavých věcí kolem realizace svých 
projektů. „Dnešní mladí lidé mají často 
spoustu zajímavých nápadů, jak vylepšit 
svoji obec nebo uspořádat zajímavou 

akci, většinou ale nemají finanční pro-
středky na jejich realizaci. Smyslem pro-
jektu Mládež kraji je finančně podpořit 
zajímavé nápady a  umožnit tak jejich 
realizaci,“ sdělil Jan Burda, předseda 
představenstva Rady dětí a  mládeže 
Kraje Vysočina, který projekt na Vyso-
čině koordinuje.

Zapojit se do  projektu mohou ne-
formální skupiny minimálně čtyř 
mladých lidí ve  věku od  15 do  26 let. 
Nejsou nijak vymezena témata a  kre-
ativitě se tedy meze nekladou. Nápa-
dy je možné registrovat na  webové 
stránce projektu www.projektprotebe.
cz až do  13.  září 2015. Na  webu jsou 
zveřejněny podrobné podmínky pro 
schvalování i realizaci projektů. Stejné 
informace lze také najít na Facebooku 
www.facebook.com/mladezvysocina. 
Realizaci projektu na Vysočině finanč-
ně podporují Ministerstvo školství, 
mládeže a  tělovýchovy, Kraj Vysočina 
a město Žďár nad Sázavou.        (red)-jb-

Žďár podpoří mladé lidi i na podzim,
vyhlašuje druhé kolo projektu

Jan Ambrož 
je superfarmářem 
Žďárska
Nikoli v obratnosti s hráběmi a rýči, ale 
ve  strategickém uvažování, rychlém 
počítání, a také trochu riskování sou-
těžili účastníci krajského kola deskové 
hry Superfarmář. Nejlepším se stal 
Jan Ambrož z Víru, který po bezmála 
čtyř hodinovém boji porazil téměř 60 
konkurentů z 27 škol žďárského okre-
su a dvou z Pardubicka. Čtvrtý ročník 
soutěže se v dubnu uskutečnil ve vel-
kém sále střediska Active-SVČ.

(red)
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Active – středisko volného času 
Žďár nad Sázavou (Active - SVČ) 
slaví v  květnových dnech 60 let 
své činnosti, ve které nabízí široké 
spektrum volnočasových aktivit 
nejen pro občany našeho města.

Active – SVČ bylo založeno původně 
jako Stanice techniků 8. května 1955. 
Pod názvem Stanice mladých tech-
niků pak fungovalo až do  října 1957, 
kdy byla organizace přejmenována 
na  Okresní dům pionýrů a  mládeže, 
kterým vydržela až do  prosince roku 
1989. V tomto roce byla přejmenová-
na na Dům dětí a mládeže a od roku 
2010 pak na Active – SVČ.

Původní Dům dětí a mládeže půso-
bil od svého založení v budově na ná-
městí, v  místech kde dnes stojí bu-
dova OK Marketu. Druhou budovou, 
ve které Dům dětí a mládeže působil, 
byla budova na Tvrzi, dnešní Moučkův 
dům, a to od roku 1973 do roku 1978. 
Třetí budovu DDM získal v  roce 1975 
a slouží jí již více než 40 let. Rok 1975 
byl významný i  tím, že tehdejší Dům 
dětí a  mládeže získal také budovu 
školy ve Skleném a zřídil zde táboro-
vou základnu, kterou rovněž provozu-
je dodnes. Další budovy se podařilo 
organizaci získat až v  roce 2001, a  to 
budovu bývalého Školského úřadu 
na  Dolní ulici, kde má dnes Active - 
SVČ své sídlo a pak v roce 2003 rekre-
ační chalupu v  Koníkově. Dnes tedy 
organizace provozuje celkem čtyři 
objekty. Zřizovatelem byl v roce 1955 
Okresní národní výbor, ten jím byl až 
do roku 1991, kdy se zřizovatelem stal 
Školský úřad. Po  ukončení činnosti 
Školského úřadu se na  krátkou dobu 
stal zřizovatelem organizace Okresní 
úřad a od roku 2001 pak Krajský úřad 
Kraje Vysočina. Od roku 2010 je zřizo-
vatelem Active - SVČ město Žďár nad 
Sázavou.

V  nabídce činností tehdejšího 
Domu dětí a  mládeže převládala or-
ganizace kroužků s  technickým za-
měřením, od  toho byl také odvozen 
původní název organizace. Později se 
ale přidaly kroužky chovatelské, příro-
dovědné, sportovní, umělecké a další 
aktivity, jako například organizování 
soutěží a různých pořadů a příležitost-
ných akcí pro děti a  mládež. Po  roce 
1990 došlo k  výraznému nárůstu zá-

jmových kroužků v různých oblastech 
činností. Zájem byl o kroužky jazyko-
vé, hudební, počítačové, keramické, 
ale především také o sportovní, pohy-
bové a taneční. S potěšením můžeme 
říci, že o  tyto kroužky je zájem stále. 
Přesto se zájmy dnešních dětí odlišují 
od zálib jejich prarodičů a rodičů a na-
bídka činností příspěvkové organiza-
ce Active – SVČ tomu musí odpovídat. 
Proto se v naší nabídce objevují stále 
nové formy činností.

Jak šel čas
Výrazné zlepšení podmínek pro čin-
nost dětí přišlo v  roce 1990. Došlo 
k  významným stavebním úpravám 
budovy v Horní ulici, podstatným pro 
nás byl také rok 1997, kdy jsme v pro-
najatých prostorách Domu kultury vy-
budovali Active club – centrum pohy-
bových aktivit. To významně přispělo 
k nárůstu nabídky sportovních aktivit. 
Dalším velkým přínosem pro čin-
nost organizace bylo získání budovy 
na ulici Dolní 3. Zde jsme v roce 2003 
ve  vlastních prostorách vybudovali 
moderní fitness centrum s  aerobiko-
vým sálem, posilovnou a barem, které 
jsme postupně doplňovali o další cvi-
čební sály.

Musíme také připomenout histo-
rii a  současnost turistické základny 
ve  Skleném. I  ta prošla za  40 let po-
měrně velkými úpravami, význam-
ná byla přestavba v  letech 1983–84 
a nejzásadnější pak v roce 2000. Dnes 
je Sklené moderní, celoročně využíva-
né ubytovací zařízení, které je hojně 
využíváno především školami a  rodi-
nami s dětmi.

Současnost
Činnost dnešního Active-SVČ je znač-
ně rozsáhlá a  je postavena na  velmi 
dobré ekonomice. Díky ní jsme moh-
li v  minulosti realizovat celou řadu 
investičních akcí ve  všech našich bu-
dovách. Mohlo by se zdát, že důraz 
klademe především na ekonomickou 
stránku činnosti. To je sice do jisté míry 
pravdou, ale naším hlavním úkolem 
a cílem je nabídnout dětem, mládeži 
a  všem občanům našeho města zají-
mavou a pestrou činnost. A to se nám 
daří. V  současné době jsme největ-
ším školským zařízením tohoto typu 
v  Kraji Vysočina a  patříme rozsahem 

činnosti mezi deset největších v Čes-
ké republice. Spektrum naší činnosti 
je velmi široké. Mimo pravidelných 
kroužků a  kurzů provozujeme Active 
club - centrum pohybových aktivit, 
volnočasový klub DEPO a  turistickou 
základnu. Pořádáme nejrůznější vě-
domostní a  sportovní soutěže okres-
ního, krajského, ale i  republikového 
rozsahu. Na  svém kontě máme již 17 
republikových kol sportovních soutě-
ží, a  to v  přespolním běhu, košíkové, 
volejbalu. Jako jediné středisko volné-
ho času v republice jsme pořádali svě-
tovou soutěž, kterou bylo v roce 2008 
Mistrovství světa škol v cross country 
za účasti 31 zemí ze všech kontinentů. 
V roce 2010 jsme v Brně spolupořádali 
stejné mistrovství ve  stolním tenise. 
Mezi společenskými akcemi je na prv-
ním místě 20 let tradice vyhlašování 
Ceny Talent a 15. ročníků soutěže Miss 
Vysočiny. Každoročně pořádáme vel-
ké množství různých pořadů, soutěží, 
přehlídek a  dalších akcí. Pořádáme 
také dětské pobytové tábory a  za-
hraniční tábory pro rodiče s  dětmi. 
Můžeme tedy říct, že naše činnost je 
opravdu široká. Ze statistiky, kterou 
zasíláme na  Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, je zřejmý roz-
sah všech činností. 

Jen za  posledních 10 let jsme pro 
veřejnost připravili přes 2000 krouž-
ků a  kurzů, které navštěvovalo přes 
20 000 účastníků, uspořádali jsme 673 
vědomostních a  sportovních soutě-
ží, kterých se účastnilo 92 tisíc žáků, 
uskutečnili jsme 134 táborů pro 5 350 
dětí a  celkem jsme za  posledních10 
let uspořádali přes 8700 nejrůznějších 
akcí. Návštěvnost Active - SVČ za tuto 
dobu představuje 1 139 000 návštěv-
níků, a  to považujeme za  dostatečný 
důkaz rozsahu a kvality naší činnosti. 
Naše organizace tak zastává význam-
né místo mezi příspěvkovými organi-
zacemi města.

Luboš Straka, 
ředitel příspěvkové organizace 
Active – SVČ Žďár nad Sázavou

Active – středisko volného času, příspěvková organizace
Žďár nad Sázavou slaví v květnu kulaté výročí
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Kronika Města
Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou
mělo ke dni 23. března 2015
celkem 21 562 občanů
přihlášených k trvalému pobytu. 

Ke dni 27. dubna 2015
mělo město Žďár nad Sázavou 
celkem 21 561 občanů
přihlášených k trvalému pobytu.

Děti narozené v únoru 2015 

Sofie Novohradská 9. 2. ZR 3
Rozárie Strnadová  11. 2. ZR 5
Tadeáš Veselský 12. 2. ZR 4
Ina Dítětová 16. 2. ZR 2
Vojtěch Kříž 17. 2. ZR 1
Viktorie Sáblíková 18. 2. ZR 1
Tereza Šteidlová  20. 2. ZR 7
Šimon Vítámvás 20. 2. ZR 3
Jan Cígler 23. 2. ZR 5
Lucie Kocmánková 23. 2. ZR 1

Životní jubilea v květnu 2014

Františka Křesťanová 5. 5. 91 let ZR 5
Růžena Dokulilová 8. 5. 80 let ZR 6
Růžena Kulhánková 9. 5. 80 let ZR 3
Věra Olšanová 12. 5. 80 let ZR 2
Jindřich Zezula 12. 5. 80 let ZR 1
Marta Žitná 16. 5. 80 let ZR 6
Miroslav Suchý  18. 5. 80 let ZR 5
Markéta Obrdlíková 31. 5. 90 let ZR 5
Marie Chalupová 31. 5. 91 let ZR 3

Srdečně gratulujeme!

Po stopách Santiniho, nová prohlídková trasa na zámku 
Zámek Žďár nad Sázavou připravil pro milovníky historie novou prohlídkovou trasu pod názvem Po stopách Santiniho. Díky 
ní budou moci návštěvníci poznat nejzajímavější místa bývalého cisterciáckého kláštera a zároveň jim budou otevřeny nové 
prostory, které doposud nebyly veřejnosti přístupné. Prohlídková trasa dlouhá 60 – 90 minut bude návštěvníkům k dispozici 
od května do září denně mimo pondělí, vždy od 9.00 – 17.00 hodin. Letos v srpnu dojde v areálu zámku také k zahájení pro-
vozu Muzea nové generace, které návštěvníkům nabídne komplexní pohled do historie areálu zámku a novou, netradiční 
formu vzdělání, založenou na moderních technologiích. (red)
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