
Po svých za starými příběhy ... str. 9  Přeložka Jamská - Novoměstská ... str. 4 Park „U Ivana“ čeká letos výrazná proměna ... str. 5

DEN ŽDÁRU
ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY

DEN ŽDÁRUŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY

ČÍSLO 6 / 2015 • ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMAČÍSLO 6 / 2015 • ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA



2

Již několik let vyvolává zhoršující 
se technický stav hřiště u Základ-
ní školy Švermova diskuzi o tom, 
zda bude stačit jeho jednoduchá 
údržba, nebo zda si již zastaralé 
prvky hřiště zaslouží celkovou re-
konstrukci. 

V  květnu 2013 se problémem re-
konstrukce hřiště zabývala tehdejší 
rada města i  s  ředitelem školy Ja-
roslavem Ptáčkem. Původní záměr 
s atletickým oválem a pěti dalšími ví-
ceúčelovými hřišti byl v radě projed-
nán a výstupem byl úkol zpracovat 
záměr, který bude řešit pouze prvky 
nutné pro výuku tělesné výchovy 
na  základní škole a  odpočinkovou 
část doplňující provoz školy, kterou 
bude moci po  ukončení vyučování 
využívat také veřejnost.

V  roce 2014 pak bylo provedeno 
geodetické zaměření stávajícího 

hřiště, zajištěn geologický průzkum 
a  firma Uniprojekt, Žďár nad Sáza-
vou zpracovala projekt stavby Re-
konstrukce sportovního areálu.

Součástí tohoto sportovního are-
álu je podle projektu nové centrální 
víceúčelové sportoviště s  oválem, 
sektorem skoku do  výšky, skokem 
do  dálky, vrhačským sektorem 
a  hřištěm pro malou kopanou. Ve-
dle tohoto sportoviště je umístěno 
jedno víceúčelové hřiště pro míčové 
hry, volejbal, basketbal a tenis. Dal-
ší částí je pak multifunkční plocha 
s amfiteátrem a atypicky řešená po-
hybová aktivita s  lezeckými prvky. 
Kolem centrálního hřiště jsou navr-
ženy opěrné stěny, které jednak řeší 
svah od hřiště k sousedící mateřské 
škole a budou moci být využity jako 
jednoduché hlediště při sportov-
ních akcích na hřišti. Nedílnou sou-
částí stavební akce je nutná příprava 
území, přeložky stávajících inženýr-
ských sítí, hrubé terénní úpravy, na-
hrazení části nevyhovující zeminy 
pod hřištěm, nový zavlažovací sys-
tém včetně rozvodů vody a akumu-
lační jímky. „Stavbu o  projekčních 
nákladech 17,9 mil. korun je možné 
rozdělit na jednotlivé stavební objekty 
a úseky, které by bylo možné realizo-

vat v průběhu čtyř let. Nejprve je nut-
né přeložit a  rekonstruovat stávající 
inženýrské sítě, dešťovou kanalizaci, 
jednotnou kanalizaci a optický kabel, 
v dalším roce pak provést hrubé terén-
ní úpravy a  objekt centrálního víceú-
čelového hřiště (ovál). Ve  třetí etapě 
pak navázat plochou pro míčové hry 
a v poslední etapě vybudovat amfite-
átr a prvek pohybové aktivity,“ sdělila 
vedoucí odboru rozvoje a  územní-
ho plánování Irena Škodová. Podle 
sdělení projektového koordinátora 
městského úřadu Jiřího Matouška 
v současné době bohužel nejsou vy-
hlášeny žádné dotační tituly, do kte-
rých by akci bylo možné přihlásit. Je 
ale dobře, že město má připravený 
projekt, který v  případě vyhlášení 
dotační výzvy může okamžitě po-
dat.

Zastupitelstvo města bude v  le-
tošním roce rozhodovat o uvolnění 
finančních prostředků, které jsou 
v  rozpočtu města od  roku 2013 ur-
čeny na relaxační prostor u základní 
školy, na přeložky a rekonstrukce in-
ženýrských sítí. Tento postup dopo-
ručil jak ředitel školy, tak pracovníci 
odboru rozvoje a  územního pláno-
vání MěÚ Žďár nad Sázavou.

(red)

Na sportovní hřiště za ZŠ Švermova chybí prozatím finance

Vážení spoluobčané,
přiblížil se nám letní slunovrat, který je předzvěstí dlouhých dnů dovolených a prázdnin. Dříve, než se děti rozběhnou na tá-
bory, dostanou ve škole vysvědčení, které má být zhodnocením výsledků jejich celoroční práce. Myslím si, že žďárské děti 
mohou být se svými školami spokojené. Měl jsem možnost několikrát se během posledních sedmi měsíců sejít s řediteli 
všech základních škol a navštívil jsem i různé akce přímo v jednotlivých školách, ať už to byly školní akademie, sportovní 
dny, besídky či jiná setkání. Viděl jsem žáky a učitele při práci, jak té školní, tak prezentační, a musím s hrdostí říct, že máme 
ve Žďáře nad Sázavou dobré školy s kvalitním pedagogickým sborem. Školství na celostátní úrovni je nyní s odvoláním 
ministra trochu v nejistotě. Byl bych rád, aby se žďárské školy nikdy nedostaly do žádné složité situace a mohli jsme všem 
čtyřem školám poskytnout prostor k jejich práci. To ale bude záležet na každém z nás, na ředitelích, na učitelích, dětech 
i rodičích.

Jak vidím svoje město
Žáci všech základních škol a prvních stupňů víceletých gymnázií se mohli přihlásit do výtvarné soutěže „Jak vidím svoje 
město“. Tato soutěž pak, v sobotu na Den Žďáru, vyvrcholila přímo na náměstí Republiky, a to předáním cen těm nejlepším 
zúčastněným žákům.  Musím přiznat, že mě velice mile překvapilo, jak se i malé děti dívají na prostory, 
kde si hrají a kde tráví svůj volný čas. U těch starších dětí na mě zase zapůsobila originalita provedení 
jejich děl. Nad touto soutěží jsem převzal záštitu a bylo mi ctí na Den Žďáru předat autorům nejorigi-
nálnějších výtvorů ceny.

Jak už jsem napsal v  úvodu, blíží se čas dovolených a  prázdnin. Rád bych vám všem popřál krásné 
využití volných dnů a zasloužené dovolené. Nasbírejte plno zajímavých zážitků a užijte si odpočinku 
s příjemnými lidmi kolem sebe. 

Josef Klement, místostarosta města Žďáru nad Sázavou

Slovo místostarosty města Josefa Klementa

foto: adl
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Co je nového? Aneb poznámky z rady

Jedinečná cyklojízda Žďárskými vrchy pomůže nemocným dětem

Na zasedání rady města 1. června jsme 
schválili prodej pozemku v průmyslo-
vé zóně, a  to firmě Holoubek Trade. 
Příchod nového investora je vždy dů-
vodem k radosti, zvláště, jde-li o pod-
nikatele z  regionu, jehož podnikání 
patří do segmentu malých a středních 
podniků a  jde vlastně o rodinnou fir-
mu, která nemontuje, ale vyrábí s při-
danou hodnotou. Aktuálně má firma 
přibližně 50 zaměstnanců a výhledo-
vě plánuje jejich počet navýšit.

Firma již dříve představila městu 
svůj projekt a oceňujeme, že jí je blíz-
ká spolupráce s architektem. I průmy-
slová stavba může být rozhodně este-
ticky hodnotná, na příjezdu do Žďáru 

Charitativní cyklojízda pro širokou 
veřejnost vyjede ze Žďáru nad Sá-
zavou v sobotu 8. srpna 2015. 

Ve  své podstatě jde o  regionální 
mutaci akce Na  kole dětem, která je 
dnes již velice známou, úspěšně zave-
denou a  mediálně sledovanou chari-
tativní akcí, kterou v  České republice 
organizuje mistr světa v jízdě na vyso-
kém kole Josef Zimovčák a jeho tým. 
Ze strany jeho osoby a  celého týmu 
má žďárská verze cyklojízdy plnou or-
ganizační podporu.

Žďárská verze cyklojízdy bude 
ve Žďáře nad Sázavou startovat z ná-
městí Republiky, kde bude také před-
staven celý projekt, jeho cíle a důvod, 
proč vznikl. Od začátku trasy poputu-
je s  pelotonem i  zapečetěná kasička, 

nad Sázavou od  Brna bude navíc 
„fest“ na očích.

Takže pro ploty, brány, květináče, 
přívěsy a  kovo výrobky zanedlouho 
již do průmyslové zóny. Toto bylo ví-
ceméně poslední volné místo v zóně, 
a  proto je nejvyšší čas připravit dal-
ší pozemky pro podnikání v  našem 
městě.

Dále jsme schválili memorand-
um, na  základě kterého spojíme síly 
s Novým Městem na Moravě, Velkým 
Meziříčím, Bystřicí nad Pernštejnem, 
Tišnovem, Nedvědicí a  Velkou Bíteší 
v  rozvoji cestovního ruchu. Mikrore-
giony, reprezentované zmíněnými 
obcemi, se spojí do  regionu Koruna 

kam může kdokoli přispět. Účastníci 
mohou také přispět dobrovolným 
startovným. Na  trase bude peleton 
cyklistů zastavovat v  partnerských 
městech projektu, kde promluví zá-
stupci partnerských měst a autor pro-
jektu Na kole dětem Žďárskými vrchy, 
Aleš Wasserbauer, který sám prodělal 
v roce 2007 onkologické onemocnění, 
jehož důsledkem byla následně am-
putace končetiny ve stehni. 

Cílem peletonu bude rekreační 
areál Pilák, kde proběhne předání 
vybrané částky zástupcům nadační-
ho fondu Krtek a  dětského oddělení 
Nemocnice Jihlava. Následovat pak 
bude také přednáška již zmiňovaného 
mistra světa Josefa Zimáčka, který po-
jede s účastníky celou trasu, a to právě 
na vysokém kole.

Vysočiny. Prostě dobrá značka, kte-
rou zvolíte, když máte před sebou 
dovolenou nebo prodloužený víkend. 
Za radu tedy palec nahoru.

Jako dobře fungující koncept lze 
v  této souvislosti zmínit Moravské 
vinařské stezky nebo Poutní stezky 
východní Moravy. I když je to projekt 
v  plenkách, nyní s  řadou otazníků 
a  neznámých, který musí ještě pro-
běhnout debatou a  schválením ne-
jen ve  žďárském zastupitelstvu, je to 
něco, co vítáme. Systematická práce 
na rozvoji cestovního ruchu v regionu 
tu dlouhodobě chybí.

Martin Mrkos, zastupitel a radní města 
Žďár nad Sázavou

Hlavním cílem projektu je získání 
finančních prostředků pro nadační 
fond Krtek, který pomáhá onkolo-
gicky nemocným dětem a  dětskému 
oddělení Nemocnice Jihlava. „Chceme 
také ukázat a  motivovat všechny, že 
i  s  handicapem se dá sportovat, napří-
klad jezdit na kole. Celou trasu 65 kilo-
metrů pojedu v  čele peletonu,“ sdělil 
autor projektu Aleš Wasserbauer. Zá-
roveň se projekt snaží zavést do Žďá-
ru nad Sázavou novou sportovní akci 
pro širokou veřejnost.  (red)

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Aktuality



4

400 metrů v zářezu, zbytek trasy je veden 
v nízkém násypu s plynulým přechodem 
na stávající komunikace, jde tedy o přija-
telný zásah,“ doplnila Škodová. Svahy 
komunikace budou osázeny vhod-
nou zelení, volné navazující plochy 
upraveny a  rekultivovány. Předpoklá-
daný provoz si nevyžaduje budování 
protihlukových stěn. Všechna křížení 
a  křižovatky jsou navrženy jako úro-
vňové všesměrné průsečné a  budou 
vybaveny odbočovacími pruhy a vyřa-
zovacími, zpomalovacími úseky. Celá 
stavba je vyprojektována a  povolena 
v souladu s platnými právními předpi-
sy a normami. 

Situace a  průvodní zpráva stavby 
je zveřejněna na  webových strán-
kách města v  záložce MěÚ informu-
je. Podrobnější informace naleznete 
na  webových stránkách Ředitelství 
silnic a  dálnic ČR www.rsd.cz, kde je 
zveřejněn také informační leták.

„Na  žádost vedení města, které jed-
nalo s  občany Mělkovic a  zástupci 
obce Jámy, budou křižovatky doplněny 
o  chráničky, které v  budoucnu umožní 
případné umístění veřejného osvětlení,“ 
doplnila Škodová. 

Odbor rozvoje a územního plánování

Tiskem již proběhly informace 
o  tom, že v  dubnu byla zahájena 
stavba nového úseku silnice spoju-
jící stávající Jamskou a  Novoměst-
skou ulici. Přesto jsme se rozhodli 
zveřejnit další informace o  projek-
tu, a především také informace, kde 
čtenáři další podrobnosti o  stavbě 
mohou nalézt.

Stavbu realizuje pro Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, na základě výběrového ří-
zení, firma Skanska, a.s. Praha a jak uvá-
dí projektant stavby, také firma PROfi 
Jihlava. „Předmětem stavby je přeložka 
silnice I/19 ve Žďáře nad Sázavou v úseku 
mezi křižovatkou se stávajícím dočas-
ným napojením místní komunikace prů-
myslové zóny města se silnicí III/35421 
a  křižovatkou se stávající silnicí I/19 
u  odbočky na  Mělkovice. Laicky řečeno, 
jde tedy o propojení poslední křižovatky 
silnice vedoucí na Jámy, před přejezdem 
tratě Českých drah, s křižovatkou u Měl-
kovic. Pokud tedy pojedeme od Brna na-
příklad směrem na Nové Město na Mora-
vě, nebudeme muset projíždět město až 
na křižovatku u obchodního domu Kon-
vent, ale odbočíme do průmyslové zóny 
a  přeložka nás vyvede až ke  křižovatce 
pod Mělkovicemi,“ vysvětlila vedoucí 
odboru rozvoje a územního plánování 

Irena Škodová. Nová silnice je navr-
žena jako silnice s  neomezeným pří-
stupem v kategorii S 9,5/60 se dvěma 
jízdními pruhy o šířce 3,5 metrů a roz-
šířením v místě vložení odbočovacích 
pruhů v plochách navržených křižova-
tek v začátku, respektive na konci na-
vrhované trasy. „Výškové řešení vychází 
ze stávajících poměrů v území a nutností 
navázat na niveletu silnice na průmyslo-
vé zóně a niveletu stávající silnice u Měl-
kovic,“ doplnila Škodová. V trase navr-
hované komunikace se nenacházejí 
žádná chráněná území nebo ochranná 
pásma. Dotčené území je v  současné 
době využíváno převážně jako plocha 
orné půdy, vedená v  zemědělském 
půdním fondu, část komunikace je ve-
dena na pozemcích určených k plnění 
funkce lesa se vzrostlým lesním poros-
tem. „Z  pohledu zásahu do  krajinného 
rázu je trasa komunikace vedena zhruba 

Foto: Nikola Adlerová

Přeložka Jamská – Novoměstská, to je oč tu běží

Pracovní skupina na setkání s architektem
Janatkou. Foto: archiv

V rámci Komise rozvoje a životního 
prostředí byla sestavena pracovní 
skupina s  cílem získat zkušenosti 
s  architektonickým dohledem v  ji-
ných městech a  zároveň navrhnout 
vhodný způsob řešení pro Žďár nad 
Sázavou. Pracovní skupina pracuje 
bez nároku na honorář a vede ji Ra-
dek Studený. 

Do celé akce se zapojili také předseda 
Komise rozvoje a  životního prostředí 
Aleš Studený, vedoucí odboru rozvoje 
a  územního plánování Irena Škodová 

a starosta města Zdeněk Navrátil, který 
poskytl pracovní skupině svoje vozidlo 
k dopravě do vybraných měst. Pracov-
ní skupina již navštívila města: Litomyšl 
– architektka Zdeňka Vydrová, Chru-
dim – architekt Marek Janatka, Vysoké 
Mýto a  Ústí nad Orlicí architekt Milan 
Košař, který osobně zavítal do  Žďáru 
nad Sázavou. „Své zkušenosti nám také 
sdělil Petr Lešek z České komory architek-
tů a  členové pracovní skupiny se navíc 
zúčastnili celé řady zajímavých seminářů 
k  dané problematice,“ sdělil předseda 
Komise rozvoje a  životního prostředí 
Aleš Studený.

Každé setkání pracovní skupiny 
s  městským architektem bylo pro její 
členy velmi přínosné a inspirativní. Ma-
rek Janatka do  detailu rozebral svoje 
působení v  Chrudimi, a  to od  výběro-
vého řízení až po  současnost. Vysvět-
lil také roli městského architekta jako 
nositele koncepce, garanta kvality 
prostředí, experta a katalyzátora inves-

tičních akcí. Velmi zdůraznil nutnou dů-
věru ze strany vedení města, starosty 
a radních, kteří nad ním drží ochrannou 
ruku. To následně potvrdil také staros-
ta Chrudimi Petr Řezníček, který sdělil: 
„Když se najde člověk, který nás může 
učit a vést nás jako žáky ve škole, a když 
my se necháme vést a poučit, tak potom 
je to o spolupráci.“

Pracovní skupina spolupracuje také 
s  odborem rozvoje a  územního plá-
nování a  několika místními architekty, 
jako jsou například Martin Zezula, Jan 
Psota, Zbyněk Buchta a Tomáš Bezchle-
ba. Získané zkušenosti pracovní sku-
piny byly ve  středu 17. června 2015 
veřejně představeny občanům i zastu-
pitelům města a výsledný návrh by měl 
být předložen ke  schválení v  zastupi-
telstvu města, (do uzávěrky Žďárského 
zpravodaje nebylo rozhodnuto). „Dou-
fáme, že již letos bude mít město Žďár 
nad Sázavou svého městského architek-
ta,“ nechal se slyšet Aleš Studený.  (red)

Komise rozvoje dokončuje plán pro zřízení pozice městského architekta
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Foto: Nikola AdlerováAktuální stav v parku U Ivana

Park U Ivana čeká letos výrazná proměna

Komise rozvoje a životního prostře-
dí inicializovala hned na  svém prv-
ním jednání vznik řady pracovních 
skupin k  jednotlivým tématům. 
Jednou z  nich byla i  pracovní sku-
pina s  názvem Park U  Ivana, která 
vznikla na základě potřeby aktuali-
zace projektu Revitalizace příměst-
ské zeleně a  pasportizace zeleně 
ve  Žďáře nad Sázavou. Pracovní 
skupiny jsou časově omezené a pro 
komise, které je zřídí, pracují bez 
nároku na mzdu.

„Hlavním důvodem vzniku této pracovní 
skupiny bylo především časové prodlení 
mezi vznikem projektu revitalizace par-
ku v roce 2010 a vlastním termínem reali-
zace. Bylo nutné revidovat zdravotní stav 
dřevin, zohlednit uznatelné náklady ak-
tuální dotační výzvy oproti původnímu 
návrhu a  zadat projektantovi podklady 
pro zapracování změn v  projektu tak, 
aby byla umožněna realizace v  rámci 
původní dotace,“ sdělil starosta měs-
ta Zdeněk Navrátil. Vzhledem k  dů-
ležitosti a  významu parku byla tedy 

i  na  popud vedení města vytvořena 
pracovní skupina, která se detailně za-
bývá realizací projektu parku U  Ivana 
a  zadávací dokumentací pro pasport 
zeleně ve městě.

Pracovní skupina vygenerovala ně-
kolik připomínek k návrhu parku, které 
byly směřovány především k  projek-
tantovi, a podařilo se je do projektu za-
pracovat. Jednotlivé změny se rovněž 
podařilo domluvit s  poskytovatelem 
dotace, kterým je Státní fond život-
ního prostředí. „Jednalo se především 
o  změnu cestní sítě, zachování centrál-
ního kruhu kolem sochy rudoarmějce, 
změnu použitého materiálu na  cestní 
sítě, posun dřevěných „bran“ do blízkosti 
cest, aktualizaci stavu dřevin a  rozsáh-
lých neudržovaných keřových skupin, 
a také umístění výsadby trvalek a okras-
ných trav do  větších okrasných záhonů, 
především kvůli zjednodušení údržby,“ 
přiblížila problematiku předsedkyně 
pracovní skupiny a zastupitelka města 
Lucie Zemanová. 

Odbor rozvoje a územního plánová-
ní městského úřadu přesně specifiko-

val zadání pasportu zeleně na  celém 
území města, a to tak, aby bylo možno 
se získanými daty v budoucnu jedno-
duše pracovat na  základě mapového 
podkladu a  průběžně je aktualizovat. 
V  rámci kontrolních dnů byly a  stále 
jsou řešeny otázky technického dozo-
ru stavby, množství a skladování skrý-
vané ornice, ochrana stromů při sta-
vební činnosti či přístup a pohyb těžké 
mechanizace na  staveniště. Pálení 
klestí v prostoru parku bylo ukončeno 
a  následně nahrazeno jeho odvozem 
či štěpkováním.

Diskuze vedení města, příslušných 
odborů městského úřadu a  pracovní 
skupiny nad tímto projektem vedla 
také k  otázkám budoucího smyslupl-
ného zadávání projektů obdobného 
charakteru. „V  případě významných 
investic ve veřejném prostoru je vhodné 
získat představu o území či stavbách for-
mou architektonické či krajinářské sou-
těže. Zadání této soutěže je přitom nutné 
projednat s veřejností a s vítěznou studií 
lze poté pokračovat k vyhotovení doku-
mentace v daných stupních stavební do-
kumentace. Důležité je vyžadovat kon-
cepční a  moderní řešení a  specifikovat 
jasné požadavky tak, aby mohly vznikat 
skutečně kvalitní projekty řešení veřej-
ných prostor,“ doplnil Zdeněk Navrátil. 

Vedení města bylo také ze strany 
pracovní skupiny doporučeno, aby 
na stávající obnovu parku v budoucnu 
navázala další etapa. Velkou výzvou 
by v  této souvislosti bylo zpřístupně-
ní zatrubněného potoka, který vytéká 
z Horního rybníka a vede v kanalizační 
trubce celým územím podél Smetano-
vy ulice a  pod parkem dál až do  řeky 
Sázavy, do  níž ústí v  prostoru pod je-
zem na Husově ulici. (red)

Podnikejte ve městě. Nabídka volných nemovitostí k pronájmu
Radniční restaurant

Nabízíme k pronájmu prostory bývalé 
Radniční restaurace. Prostory se na-
cházejí v objektu č. p. 294, Stará radni-
ce ve Žďáře nad Sázavou. Celková vý-
měra objektu činí 225,45 m2, prostor 
je vhodný k provozování reprezenta-
tivní restaurační činnosti. K  objektu 
náleží také velká letní zahrádka, která 
se nachází přímo na  náměstí Repub-
liky.
Písemné reakce na  vyhlášený záměr 
přijímá sekretariát starosty na  měst-

ském úřadě v  zalepených obálkách, 
výrazně označených číslem záměru 
s  uvedením nabídky výše ceny ná-
jemného, jména a  adresy zájemce, 
a  to nejpozději do  termínu uzávěr-
ky záměru. Pro více informací o  vy-
hlášeném 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.
Více informací o  vyhlášených zámě-
rech naleznete zde www.zdarns.cz

Město Žďár nad Sázavou dále na-
bízí prostory k  pronájmu vhodné 
k podnikání, kterými jsou:

Objekt č.p. 1785, č. or. 49 na náměstí Re-
publiky (DM Centrum)

Objekt č. p. 165, č. or. 1 na ulici Dolní

Objekt č. p.  1141, č. or. 44 na  ulici Ná-
dražní (AZ centrum)

Objekt  č. p. 4, č. or. 4 zastavěná plocha 
a nádvoří Žďár nad Sázavou 2
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Představujeme odbory městského úřadu
Odbor obecní živnostenský úřad
Jako další v pořadí se vám představuje 
odbor obecní živnostenský úřad (ŽÚ). 
Kanceláře tohoto odboru naleznete 
ve  třetím patře budovy městského 
úřadu.

Historie
Vznik tohoto odboru je úzce spojen s ob-
novenou možností soukromého podni-
kání, která u  nás nastala právě před 25 
lety, v  roce 1990. Velmi krátce po  spo-
lečenských změnách v  roce 1989 bylo 
prioritou obnovit možnost svobodné 
podnikatelské iniciativy. V  květnu 1990 
se již bylo možné registrovat podle tzv. 
„stopětky“, zákona č. 105/1990 Sb., o sou-
kromém podnikání občanů. V této době 
vznikly ve  Žďáře první „firmy“ a  řada 
z  nich zde působí až do  dnešních dnů. 
Letošní rok je pro ně tedy významným 
mezníkem existence. 

Současnost
ŽÚ zajišťuje výkon státní správy v  ob-
lasti živnostenského podnikání a  s  ním 
spojené problematiky v  celém svém 
správním obvodu. Chod odboru a výkon 
působnosti zajišťuje na Městském úřadě 
ve Žďáře nad Sázavou (MěÚ) celkem šest 
zaměstnanců. Základní charakteristikou 
současné živnostenské agendy je plná 
elektronizace výkonu správy na  tomto 
úseku. Základem je tzv. živnostenský 
rejstřík (ŽR), který je zčásti veřejným 
seznamem, kde jsou evidovány údaje 
o  podnikatelích – fyzických a  právnic-
kých osobách, které vykonávají podni-
katelskou činnost, která je živností. Dále 
jsou v  ŽR vedeny údaje o  živnostech, 
provozovnách, odpovědných zástupcích 
a řada dalších údajů.
ŽR je veden centrálně pro území celého 
státu a je propojen s dalšími registry, ze-
jména pak veřejnými rejstříky vedenými 
soudy (obchodní rejstřík, spolkový rejst-
řík), s rejstříkem trestů, informačním sys-
témem evidence obyvatel, informačním 
systémem cizinců, insolvenčním rejstří-
kem a  základními registry. Všechny tyto 
informační systémy poskytují do ŽR data, 
ta jsou vyhodnocována a  propojována 
se zápisy v ŽR. Propojení systému přináší 
klientům – podnikatelům ulehčení v kon-
taktu s úřady. Řadu údajů, které jsou ulo-
ženy v  jiných registrech, není nutné ŽÚ 
znovu oznamovat, ale data jsou sdílena 
automaticky. Již delší dobu není nutné 
při podání na ŽÚ předkládat výpis z rejst-
říku trestů, neboť si jej živnostenský úřad 
opatřuje elektronicky. V  současné době 
se již také prakticky vůbec nepoužívají 
papírové formuláře. Kontakt s úřadem je 
realizován přímým záznamem do  infor-

mačního systému, následně je vytištěn 
vyplněný formulář, který klient pouze 
podepíše. Od  začátku letošního roku 
došlo v  elektronizaci živnostenské sprá-
vy k  dalšímu kroku – písemné doklady, 
které klienti předkládají, zejména dokla-
dy kvalifikace a  praxe, jsou elektronicky 
snímány a ukládány, takže při dalších ná-
vštěvách a úkonech není nutné tyto do-
klady znovu předkládat a  ŽÚ již vychází 
z uložených dokladů.

Ohlášení živností,
žádost o koncesi
Hlavním posláním ŽÚ je naplnění podmí-
nek živnostenského podnikání, zejména 
registrace a povolení vstupu do podniká-
ní. Pracoviště registrace přijímá ohlášení 
ohlašovacích živností a žádosti o koncese 
živností koncesovaných, posuzuje splně-
ní podmínek pro vznik oprávnění. Podle 
povahy konkrétní živnosti je vznik práva 
provozovat podnikatelskou činnost spo-
jen s ohlášením, zde lze činnost v zásadě 
vykonávat již pouhým sdělením úřadu, 
u jiných živností je vydáváno povolení – 
koncese – k  provozování dané živnosti. 
Toto pracoviště také přijímá oznáme-
ní změn údajů zapsaných v  ŽR, evidu-
je provozovny podnikatelské činnosti. 
Ruší oprávnění k  podnikání na  žádost 
podnikatele nebo ze zákonem stanove-
ných důvodů pozastavuje nebo odebírá 
oprávnění k podnikání z moci úřední.

Činnost CRM
Zejména při prvním vstupu do podnikání 
je podnikatel povinen provést i  řadu re-
gistračních úkonů u jiných úřadů a orga-
nizací. Služba CRM (centrální registrační 
místo) ŽÚ nabízí elektronickou registraci 
u správce daně, správy sociálního zabez-
pečení a zdravotní pojišťovny z jednoho 
místa současně s  ohlášením živnosti. 
Podnikatel tak může učinit tyto registra-
ce v jednom okamžiku.

Živnostenský rejstřík (ŽR)
Jak je již výše uvedeno, zákonem stano-
vené údaje o podnikatelích a živnostech 
jsou vedeny v  centrální evidenci, ŽR. 
Ten je z  části veřejným seznamem a  lze 
z něho vydat výpis. Údaje jsou také zve-
řejněny dálkovým způsobem a najdete je 
na webu www.rzp.cz na stránkách Minis-
terstva průmyslu a obchodu. V současné 
době je v  rejstříku evidováno téměř 2,5 
milionů podnikatelů. Na pracovišti ŽÚ lze 
na žádost vydat úplný nebo částečný vý-
pis nebo sdělení, že určitý zápis neexis-
tuje. Výpisy jsou vydávány na žádost sa-
motných podnikatelů, jiných osob nebo 
orgánů veřejné moci.

Evidence zemědělského podnikatele
Podnikání v  zemědělství (soukromé 
hospodaření) není živností a  je uprave-
no zvláštním zákonem o  zemědělství. 
V  rámci této agendy ŽÚ eviduje přihláš-
ky fyzických a právnických osob na zápis 
do evidence zemědělských podnikatelů. 
Vede tuto evidenci a provádí v ní změny 
a vydává Osvědčení o evidenci.

Živnostenská kontrola a dozor
Další oblastí činnosti ŽÚ je zákony ulo-
žená kontrolní činnost. Kontrola je vy-
konávána nejčastěji na  úseku provo-
zování živností a  ochrany spotřebitele, 
ve specializovaném rozsahu pak v oblasti 
spotřebních daní, povinného značení 
lihu a  provozu zastaváren. Některá další 
dozorová oprávnění jsou založena také 
zákonem o  civilním letectví, zákonem 
o  drahách a  zákonem o  silniční dopra-
vě. Charakteristikou kontrolní činnosti 
je zejména ochrana spotřebitele, zákaz-
níka, a  udržení rovných podmínek pro 
výkon podnikatelské činnosti a  aktuali-
zace údajů vedených v  živnostenském 
rejstříku. Součástí živnostenské kontroly 
je také poskytování rad a  pomoci pro 
spotřebitele a  služba „spotřebitelský 
ombudsman“. Živnostenský odbor spolu 
s  pracovníky České obchodní inspekce 
zajišťuje poradenské dny, na kterých po-
skytuje informace zejména pro zákazní-
ky, ale i  podnikatele. Nejčastěji řešená 
problematika se dotýká sporů mezi zá-
kazníkem a  prodávajícím při reklamač-
ních řízeních. Společný konzultační den 
se pravidelně opakuje každou první stře-
du v  měsíci na  pracovišti ŽÚ, vždy mezi 
13.00 a 16.00 v budově MěÚ Žďár nad Sá-
zavou. Na úseku přenesené působnosti je 
ŽÚ radou města pověřen výkonem části 
kontrolní působnosti plynoucí ze zákona 
o opatřeních před škodami způsobenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a  dále působnosti 
upravenou zákonem o cenách.

Součást celku
Obecní živnostenský úřad, byť by jeho 
název mohl vzbuzovat dojem samostat-
ného úřadu, je organickou součástí měst-
ského úřadu, jedním z jeho odborů. Přes 
rozdílnost odborné problematiky, která je 
na jednotlivých úsecích MěÚ vyřizována, 
se podílíme ve spolupráci s dalšími odbo-
ry na společných aktivitách a rozvoji, kte-
rým chceme vytvářet moderní, profesio-
nální a klientsky vstřícný úřad. Je to trvalý 
proces a těší nás být jeho součástí stejně 
jako pozornost a  ocenění, která si tento 
pozitivní vývoj v posledních letech získal. 

Odbor obecní živnostenský úřad
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Jméno a věk:
Petr Scheib, 37 let

Předchozí zaměstnání:
ředitel soukromé společnosti

Rodinný stav:
ženatý, manželka Jana, syn Vojtěch

Záliby:
cestování, myslivost a samozřejmě  domácí mužské práce

Proč jste se ucházel o pozici ředitele Satt, a.s ? A na co se v práci nejvíce těšíte?
Po studiích, v roce 2004, jsem odešel do Prahy, kde jsem chtěl zůstat na zkušenou maximálně tři roky. Tři roky se protáhly 
na 11 let a já stále víc toužil po návratu do Sněžného, odkud pocházím. Na Vysočině jsem pak hledal pracovní pozici, kde 
bych mohl využít svoje dosavadní manažerské zkušenosti, a  proto jsem se zúčastnil výběrového řízení. Těším se na spolu-
práci s novými kolegy, na práci v zajímavých oborech, ve kterých Satt působí a na realizaci cílů, které si vytyčíme.
Máte již nějaké zkušenosti s řízením firmy?
Tyto zkušenosti byly samozřejmě i podmínkou výběrového řízení. Od roku 2007 jsem vedl malou společnost, ve které jsem 
nejdříve působil na pozici obchodního zástupce v německy mluvících zemích. V roce 2011  jsem přešel do jiné firmy a to na 
pozici ředitele. Jednalo se o rakouskou společnost, která má v Praze pobočku a její aktivity v ČR se týkají především výroby 
tepla pro stavební průmysl a sanací škod způsobených vodou.
Jak snášíte vysoké pracovní nasazení a co je pro Vás tím největším odpočinkem?
Manažerská práce je spojena spíše s psychickou zátěží, takže je pro mě tím nejlepším relaxem jakákoliv fyzická zátěž. Mám 
rád sport, procházky s rodinou, ale i práce kolem domu, třeba přípravu dřeva na zimu. Důležité je pro mě zázemí mé rodiny 
a opora mé ženy.
Co vás v poslední době nejvíce potěšilo? 
Když jsem se loučil  se svým, dnes už bývalým,  pracovním týmem, tak jejich přání všeho dobrého do mého nového působi-
ště, tento týden pak úsměv na tvářích nových kolegů  nebo i  postup tenistky Lucie Šafářové do finále.  A úplně nejvíc, když 
mě ráno kolem krku objal syn, který prožil velkou část života v Praze a řekl: „ Tati, tady je tak krásně …“

Jméno a věk:
Radka Remarová, 47 let

Předchozí zaměstnání:
Okresní veterinární správa, Santini-tour, Sportis

Rodinný stav:
vdaná, 15letá dvojčata

Záliby:
četba, cestování, sport s rodinou a přáteli

Proč jste se ucházela o pozici komunitní koordinátorky? A na co se v práci nejvíce těšíte?

Je to výzva, chuť do něčeho nového, zúročit nasbírané zkušenosti a  posunout se. V předešlém zaměstnání jsem působila s 
přestávkou mateřské od roku 1998. Těším na práci s novými lidmi. S některými jsem se již setkala, snad to bude ze začátku 
snažší. Nejdu do úplně cizího kolektivu a víme, co od sebe očekávat. Zároveň se těším na nová setkání při práci v terénu.
Máte nějaké zkušenosti s prací s lidmi?

Ve svých předchozích zaměstnáních jsem často komunikovala se svými podřízenými, klienty, externími pracovníky, dodava-
teli, takže se dá říci, že  mé zkušeností jsou bohaté.
Jak snášíte vysoké pracovní nasazení a co je pro Vás tím největším odpočinkem?

Pokud se práce daří, byť jí je hodně, tak mě motivuje dál, přesně podle rčení: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ Velikou odměnou 
je pro mě spokojenost klientů a zákazníků. Pak ze mě únava sama spadne. Velmi ráda rekreačně sportuji s přáteli. S rodinou 
chodíme na procházky se psem, lyžujeme, jezdíme na kole a rádi cestujeme. Dobrým relaxem je mít po ruce i tu správnou 
knihu, zajít si do divadla nebo na koncert.
Co vás v poslední době nejvíce potěšilo?
Úspěch ve výběrovém řízení, podpora rodiny, přátel a následné reakce jak mých podřízených, tak i externích spolupracov-
níků, kteří se průběžně loučí a je jim líto, že již nebudeme spolupracovat, ale zároveň mi to přejí a drží pěsti. Já věřím tomu, 
že mým odchodem na jinou pozici naše spolupráce nekončí. Dále pak krásný dopis od pana ředitele obchodní školy Mgr. 
Musila s poděkováním za spolupráci při zajištění Dne pro Petra. U toho jsem měla slzy na krajíčku, poděkování mě potěšilo 
a dojalo, ale je to i obrovská motivace do další práce.

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Několik otázek pro:
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V  únoru loňského roku byl na  Měst-
ském úřadě ve  Žďáře nad Sázavou 
úspěšně zahájen projekt s  názvem 
Standardizace orgánu sociálně právní 
ochrany dětí Městský úřad obce s roz-
šířenou působností Žďár nad Sáza-
vou. Tento projekt s celkovými nákla-
dy 1 913 997,78 korun byl financován 
Evropským sociálním fondem pro-
střednictvím Operačního programu 
lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % 
ze státního rozpočtu. Projekt bude 
ukončen 30. června 2015.

Díky projektu došlo k posílení per-
sonálního obsazení Orgánu sociál-
něprávní ochrany dětí na  městském 
úřadě, a  to o  dva pracovníky. Těmto 
pracovníkům bylo zajištěno materiál-
ní a technické vybavení potřebné pro 
optimální plnění agend Orgánu soci-
álně právní ochrany dětí. Nově přijatí 
i  stávající pracovníci byli v  průběhu 
projektu profesně vzděláváni v  akre-
ditovaných kurzech. Hlavním cílem 
projektu ale bylo nastavení podmí-
nek pro systematickou práci v Orgánu 

sociálně právní ochrany dětí a aktivit 
s tím souvisejících, což vyplývalo z no-
velizace zákona 359/1999 Sb., o sociál-
ně–právní ochraně dětí.

Informace o projektu jsou zveřejně-
ny na stránkách Evropského sociální-
ho fondu ČR www.esfcr.cz a na webo-
vých stránkách města Žďár nad 
Sázavou www.zdarns.cz „Standardi-
zace orgánu sociálněprávní ochrany 
dětí MěÚ ORP Žďár nad Sázavou“, 
č. projektu CZ.1.04/3.1.03/C2.00002.

Veronika Halamková, odbor sociální

Další úspěšný projekt se chýlí ke svému konci

Obyvatelky Domu klidného stáří pomáhají africkým dětem
Celosvětový charitativní projekt 
Knit a  Square pomáhá sirotkům, 
opuštěným dětem a  dětem s  AIDS 
v Jižní Africe. Přesněji řečeno tedy 
přibližně milionu a  půl dětí v  ne-
snázích. Cílem projektu je uháčko-
vat nebo uplést čtverec ve velikosti 
20 x 20 centimetrů libovolného 
vzoru a  barvy. Tyto čtverce jsou 
následně posílány do  Afriky, kde 
z  nich dobrovolníci sešívají pest-
robarevné deky. Na jednu takovou 
deku je potřeba 35 čtverců.

„O  této formě pomoci jsem se dozvě-
děla na  internetu a  napadlo mě vypl-
nit tak volný čas našim obyvatelkám, 
které rády pletou a  háčkují. Například 
Františka Fňukalová a Marie Smejkalo-

vá již dohromady vytvořily více než 150 
těchto čtverců,“ sdělila sociální pracov-
nice Kateřina Matoušková. Podle slov 
klientky Domu klidného stáří Marie 
Smejkalové se za  den dá uháčkovat 
jeden čtverec, uplést denně ale zvlád-
ne klidně dva až tři. Dalšími čtverci 
do sbírky pro Afriku přispěly zaměst-
nankyně Domu s pečovatelskou služ-
bou a zapojily se i příbuzné a známé. 
„S  aktivitou jsme začaly letos v  březnu 
a  ke  konci května jsme již měly přes 
400 čtverců. Všem zúčastněným ženám  
bych chtěla moc poděkovat, že pomoh-
ly dobré věci,“ doplnila Matoušková.

Čtverce během června odešlou pra-
covníci domova přímo do Afriky. Další 
ale začnou vyrábět opět na  podzim, 
jakmile se podaří sehnat vlnu. Pokud 

tedy máte doma různé zbytky vln, 
můžete je přinést na  vrátnici Domu 
klidného stáří na Okružní ulici. Obyva-
telky domova z ní upletou nebo uháč-
kují barevné čtverce pro děti, které je 
potřebují.

Více informací o projektu naleznete 
na: www.knitasquare.com

(red)

Chystání hotových čtverců k odeslání, foto: adl

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Aktuality
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Červen měsíc myslivosti

Mladí zdravotníci se ve Žďáře utkali o postup do národního kola soutěže

Červen byl zvolen právě proto, že 
se v něm rodí nejvíce mláďat zvířat 
v přírodě. Obracíme se proto na vás 
s  žádostí, aby při venčení vašich 
psích miláčků, pokud možno, došlo 
k omezení volného pobíhání vašich 
psů.

Ve  volné přírodě se v  nízké vegetaci 
a na zemi v této době nacházejí hníz-
dící druhy ptactva a mláďat živočichů, 
z nichž většina před nebezpečím (lidé, 
psi, kočky aj.) neutíká, ale naopak se 
přitiskne k zemi či do krytu a vyčkává 
pominutí nebezpečí.

Všechna tato mláďata jsou ohro-

Postupovou soutěž Mladých zdra-
votníků prvního a  druhého stup-
ně organizuje Český červený kříž 
ve všech okresech České republiky. 
Záštitu nad krajským kolem soutě-
že převzal hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek.

Pětičlenná družstva mladších a starších 
žáků základních škol a víceletých gym-
názií musejí na  několika stanovištích 
na  figurantech prokázat své znalosti 
a  praktické dovednosti v  poskytnutí 
předlékařské první pomoci s použitím 
standardního zdravotnického materiá-
lu i improvizovaných prostředků.

Z oblastního kola do krajského kola 

žena nejen tím, že by je váš čtyřnohý 
mazlíček (a  věřte, že to dokáží i  ple-
mena, do nichž byste to nikdy neřek-
li) přímo zabil, ale také tím, že od psa 
načichnou, poté co je například olízne, 
a jejich matka je pak již nepřijme a ony 
uhynou.

Dále bychom rádi upozornili na  to, 
že mláďata v  prvních dnech po  na-
rození nemají specifický pach svého 
druhu. Jsou ve  většině případů odlo-
žená, to znamená, že jejich matka není 
s  nimi, ale to jen proto, aby mláďata 
od ní nenačichla a nestala se tak leh-
čí kořistí predátorů. Matka je ale vždy 
někde nablízku a  svá mláďata v  urči-

této soutěže postoupilo v  kategorii 
starších žáků družstvo Gymnázia Žďár 
nad Sázavou. Krajská soutěž se konala 
koncem května ve Žďáře nad Sázavou, 
žáci gymnázia ani tentokrát na  žád-
ném stanovišti nezaváhali. Poradili si 
například s  otevřenou zlomeninou 
bérce, masivním tepenným krvácením, 
ale i s epileptickým záchvatem, popá-

tých intervalech kojí. Proto vás žádá-
me, neodnášejte takto nalezená mlá-
ďata, ani na  ně nesahejte, skutečně 
nejsou opuštěná, jen je to způsob je-
jich obrany před dravci. Pokud bude-
te mít i tak podezření, že se skutečně 
jedná o opuštěné mládě, tak dříve, než 
se ho dotknete, tuto situaci konzultuj-
te s osobou znalou této problematiky 
(např. náš odbor životního prostředí 
na  MěÚ nebo váš známý myslivec). 
Děkujeme vám za pochopení naší vý-
zvy a pevně věříme, že je zájmem nás 
všech ochrana přírody a  zachování 
druhů v ní žijících.

Odbor životního prostředí

leninami, zástavou dechu, obvazovou 
technikou i  s  dopravou postižených. 
V  konkurenci družstev z  Pelhřimova, 
Jihlavy, Havlíčkova Brodu a  Třebíče 
po  zásluze zvítězili a  postoupili tak 
do národního kola, které se koná v prů-
běhu června v České Třebové (do uzá-
věrky nebyly známy výsledky národního 
kola). (red)

Regionální muzeum – po svých za starými příběhy
V  předvečer Dne Žďáru se ve  městě 
uskutečnila jedinečná akce v  režii 
Regionálního muzea města Žďáru 
nad Sázavou, Muzejní noc. Stovky 
lidí si nenechaly ujít možnost potkat 
se osobně s  historickými postavami 
Žďáru nad Sázavou. Účastníci Muzej-
ní noci se v  závěru procházky měs-
tem setkali dokonce i se smrtkou.

Sedmá žďárská muzejní noc byla zahá-
jena v hlavní budově Regionálního mu-
zea města Žďáru nad Sázavou na Tvrzi 
v pátek 5. června ve 20.00 hodin komen-
tovanou prohlídkou výstavy k  výročí 
konce 2. světové války. Poté návštěvníci 
obdrželi plán pěší trasy po  samotném 
centru města, kde na ně až do půlnoci 
čekali průvodci v dobových kostýmech 
s  připravenými zajímavostmi ze žďár-

ských dějin, a také několik úkolů, jejichž 
splnění bylo následně po  zásluze od-
měněno. Účastníci si odnesli také certi-
fikát o znalostech z historie Žďáru. Kdo 
přišel, určitě nelitoval.

Regionální muzeum Žďár nad Sáza-
vou oslaví tento měsíc 81. výročí své-
ho založení. Návrh na  zřízení muzea 
ve  Městě Žďáře podal žďárské obecní 
radě 8. ledna 1884 lesnický redaktor Jan 
Theodorich Doležal. Vzhledem k  ab-
senci dobrovolníků však k realizaci jeho 
plánu nedošlo. Muzeum za  svůj vznik 
vděčí vzpomínkové lesnické výstavce, 
která se konala v roce 1934. Během pří-
prav na tuto výstavu byl totiž Doležalův 
přípis objeven. Nápadu se ujali členo-
vé Okresního osvětového sboru spolu 
s  několika dalšími občany. Spolek byl 

úředně zaregistrován k  31.  lednu 1935 
pod jménem „Museum soudního okre-
su žďárského“. Zároveň se stal členem 
Svazu československých muzeí. Za  da-
tum založení byl a  dodnes je považo-
ván 18. červen 1934, kdy se konala první 
schůze přípravného výboru budoucího 
muzejního spolku. 

S  podrobnou a  zajímavou historií 
dnešního Regionálního muzea a  Tvrze 
vás seznámíme v některém příštím vy-
dání Žďárského zpravodaje.             (red)

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Aktuality
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Sportis informuje
Relaxační centrum 
Již byly zahájeny přípravy na  zprovoz-
nění venkovního bazénu a  opalovací 
loučky. V  případě pěkného počasí se 
předpokládá otevření venkovního ba-
zénu ve  druhé polovině června. Pro-
vozní doba bude v  době od  1. červen-
ce do  30. srpna 2015 upravena. Provoz 
plaveckých bazénů a solné jeskyně vždy 
od 9.30 do 20.00, provoz wellnes ve smí-
šeném režimu vždy od  11.00 do  20.00. 
V obou případech byly časy prodlouže-
ny. V období letních prázdnin poskytuje 
Relaxační centrum všem návštěvníkům 
plaveckých bazénů slevy ve  výši 30 % 
a  nabízí také za  téměř stejnou cenu 
vstup prodloužený o 60 minut. Aktuální 
ceník najdete na webu
www.bazenzdar.cz

Tenisové kurty
Sezona na  tenisových kurtech je v  pl-
ném proudu. Na  telefonním čísle 
734  265  323 se můžete informovat 
o prodeji permanentek. V horní zelené 
liště na  webu www.sportispo.cz nalez-
nete obsazenost tenisových kurtů.

Rekreační areál Pilák
Od 20. června 2015 až do konce prázdnin 
budou každou sobotu od 18.30 do 19.30 
probíhat v  amfiteátru areálu Pilák bez-
platné taneční lekce zumby. V současné 

době jsou dokončeny opravy ploch pod 
cvičebními stroji a opěrná zídka se scho-
dištěm, do této části areálu byly přidány 
dva stojany na kola. Jsou také připrave-
ny čtyři nové vycházkové okruhy Nordic 
walking dlouhé od  2,1 km do  8,3 km, 
které budou v  nejbližších dnech ofici-
álně označeny. V  půjčovně bude rozší-
řena nabídka o  půjčování inline bruslí 
a holí na Nordic walking. Od 27. do 30. 
srpna budou na Piláku probíhat již dru-
hé závody dračích lodí „Dračí lodě Velké 
Dářko“.

Hotelový dům Morava
V  současné době je celý objekt včetně 
střechy a teras zateplen, jsou provedeny 
omítky a probíhají poslední dokončova-
cí práce. Předpokládaný termín ukonče-
ní prací je 30. června 2015.

Autokempink Pilák
Připravuje se rekonstrukce dalších čtyř 
chatek Reneta, která by měla proběh-
nout na  podzim, po  skončení letošní 
sezony. Jednáme se zástupci města 
o návrhu Moravského rybářského svazu 
na chytání ryb v prostoru pláže. V příš-
tím čísle Žďárského zpravodaje vás 
seznámíme s výsledkem dohody.

Ostatní aktuální informace včetně vol-
ných nebytových prostor, a také veškeré 
rozvrhy sportovišť naleznete na  webu 
www.sportispo.cz.

Vladimír Kovařík, ředitel PO Sportis

Od roku 1993 působí na území naše-
ho města jako nestátní zdravotnické 
zařízení Domácí ošetřovatelská péče. 
Posláním této služby je poskytování 
zdravotních úkonů v  domácím pro-
středí.

Jedná se o  poskytování odborné zdra-
votní péče jak při dlouhodobém chro-
nickém onemocnění, tak při akutním 
onemocnění, a  to všem věkovým sku-
pinám obyvatel. „Nejčastěji poskytujeme 
aplikace injekcí, inzulinu, převazy, odběry 
krve, ošetření kolostromií a  rehabilitační 
péči vedoucí ke  zlepšení mobility,“ sděli-
la vedoucí Domácí péče Jana Otavová. 
„Péči zajišťují kvalifikované zdravotní ses-
try s odbornou registrací a veškeré úkony 
jsou poskytovány na  základě ordinace 
obvodního lékaře, který rozhodne, jaký 
úkon a  v  jakém rozsahu bude pacientovi 
poskytován,“ doplnila Otavová. Prove-
dené zdravotní úkony jsou následně 

Městská policie informuje

Městská policie varuje občany
V  posledních týdnech se ve  městě 
ve  zvýšené míře pohybují osoby 
nabízející nejrůznější služby a  ne-
kvalitní zboží přímo na  ulici. Jedná 
se především o  občany cizí národ-
nosti, povětšinou ze Slovenské re-
publiky, kteří se pohybují různými 
vozidly a  po  kolemjdoucích poža-
dují finanční příspěvky na  smyšle-
né sbírky, nebo odkup zboží z  ne-
ověřených zdrojů. Městská policie 
tedy vyzývá občany k obezřetnosti, 
jelikož se mohou snadno stát obětí 
podvodného jednání. „Doporuču-
jeme s  podezřelými osobami vůbec 
nekomunikovat a  okamžitě vyrozu-
mět městskou policii (156) nebo Policii 
České republiky (158),“ sdělil vedoucí 
městské policie Martin Kunc. Pouze 
v  období posledního květnového 
týdne letošního roku bylo městskou 
policí zaznamenáno celkem pět 
oznámení tohoto typu. 

Tradiční žďárská pouť
V  období od 12. do 17. května pro-
bíhala v  prostorách u  zimního sta-
dionu tradiční žďárská pouť. Měst-
ská policie i Policie České republiky 
proto ve zvýšené míře dohlížely pře-
devším na  dodržování veřejného 
pořádku a  nočního klidu. Strážníci 
a policisté měli v letošním roce situ-
aci ztíženou o dohled nad další vel-
kou akcí, kterou byla velká diskotéka 
pořádaná v  Domě kultury. „Násled-
ným vyhodnocením veřejného pořád-
ku lze konstatovat, že letošní pouť byla 
dobře zvládnuta, a  to jak ze strany 
organizátorů, tak i ze strany subjektů 
zajišťujících veřejný pořádek, tj. Policie 
ČR a  městské policie,“ sdělil vedoucí 
městské policie Martin Kunc. V sou-
vislosti s  poutí letos došlo pouze 
k  několika drobným krádežím, kte-
ré nyní řeší Policie České republiky. 
Bylo zajištěno také několik podnapi-
lých osob.

Upozornění!
Městská policie a  Policie ČR dále 
upozorňují občany na  zvýšený po-
čet krádeží jízdních kol. Uvedený 
zvýšený počet krádeží souvisí, jako 
každoročně, s  počátkem turistické 
letní sezony, kdy je obzvláště nutné 
dbát na  zvýšené zabezpečení jízd-
ních kol.   

(MP)

vykazovány zdravotním pojišťovnám. 
Zázemí sester Domácí ošetřovatelské 
péče je umístěno v  Domě s  pečovatel-
skou službou na Libušínské ulici. Z toho-
to místa sestry denně vycházejí za svý-
mi pacienty. „Zdravotní péče bývá často 
doplňována péčí pečovatelek či rodinných 
příslušníků a možností vypůjčení pomůcek 
z  naší půjčovny. Největší zájem je o  polo-
hovací lůžka, invalidní a  toaletní vozíky, 
berle, hole, chodítka a  nástavce na  WC. 
Dík za  dobrou spolupráci patří všem ob-
vodním lékařům i  našim pacientům, dle 
jejichž slov, je naše péče nenahraditelná,“ 
doplnila Jana Otavová. (red)

Sociální služby města nabízejí také
domácí ošetřovatelskou péči

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Příspěvkové organizace města
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těchto trhů se nyní těší velké oblibě nejen 
u nás, ale i v okolí, a my bychom rádi tyto 
trhy pořádali v  případě, že bude zájem 
jak u  výrobců, tak i  návštěvníků. Uměle 
udržovaná neživoucí akce pak totiž ztrá-
cí smysl. A  tomu se také přizpůsobíme,“ 
sdělila Lorencová. „A  tak nyní vyzývá-
me všechny šikovné lidičky roztodivného 
umění a šikovnosti, máte-li zájem ukázat 
svou dovednost a udělat radost druhým, 
třeba pěkným dárkem pod stromečkem, 
hlaste se, piště. Nyní máte prostor,“ vy-
zvala Marcela Lorencová. Přihlášku 
naleznete na  webových stránkách 
www.dkzdar.cz, kontaktní osobou je 
Věra Sedláková. Přihlášky na  před-
vánoční trh PO  Kultura Žďár přijímá 
do konce září 2015. V říjnu budou při-
hlášky vyhodnoceny a všichni zájemci 
budou vyrozuměni. „Rádi přivítáme tře-
ba i zájemce o Bleší trhy,“ dodala Loren-
cová. Další trh se tedy chystá na 29. lis-
topad a všichni jste srdečně zváni.

(red)

V  květnu proběhl v  Domě kultury 
ve  Žďáře nad Sázavou prodej ru-
kodělných výrobků tvůrců ze Žďár-
ska a okolí, takzvaný Fler trh. 

Z  provozních důvodů se trh konal 
ve vestibulu Domu kultury a vystavu-
jící i  návštěvníci se museli vyrovnat 
s mírně stísněným prostorem. „Mnoho 
vystavovatelů jsme museli odmítnout 
a  návštěvníci, kterých přišlo přes dva 
tisíce, se nemohli pohodlně dostat k vy-
hlédnutému zboží,“ sdělila ředitelka pří-
spěvkové organizace (PO) Kultura Žďár 
Marcela Lorencová. „Některými tolik 
diskutované vstupné ve  výši 10 korun 
nám posloužilo ke spravedlivému rozlo-
žení nákladů mezi vystavovatele a  ná-
vštěvníky, pomohlo nám pak i ke zjištění 
kolik zájemců o  tuto akci se do  Domu 
kultury doopravdy dostavilo. Náš před-
poklad do  pěti set byl tedy několikaná-
sobně překročen. Zájem z obou stran nás 
moc těší, a  proto jsme se rozhodli tyto 

prodeje opakovat i koncem roku, v čase 
téměř adventním,“ doplnila Lorencová. 
Koncem roku trh již proběhne nejen 
ve  vestibulu, ale i  na  sále Domu kul-
tury. „Rádi bychom dali prostor a  příle-
žitost co nejširšímu počtu vystavovatelů 
nejrůznějších oborů. Jediným kritériem 
bude vlastní um a  dovednost,“ sdělila 
pracovnice PO  Kultura Žďár, která si 
vzala pořádání trhů za své, Věra Sedlá-
ková. Hlásit se tedy mohou všichni tra-
diční tvůrci (šperky, oděvy, keramika 
a další), ale dle slov pořadatelek bude 
dost prostoru i  pro stánky s  dobrým 
pohoštěním a  pečivem. „Věříme, že ši-
kovnost lidí je neomezená a že nás pře-
kvapí,“ doplnila Marcela Lorenová.

Organizací jarních „pouťových“ Fler 
trhů reagovala PO Kultura Žďár na po-
žadavky Žďáráků, jak ze strany nabídky 
tvůrců, nejen „fléristů“, tak ze strany 
poptávky kupujících. „Nechceme však 
hovořit o  vzniku nové tradice. Forma 

Kultura Žďár uspořádala první žďárský Fler trh

Foto: Nikola AdlerováSlavnostní zahájeni oslav

o komentované prohlídky všech oddělení 
i o techniku Integrovaného záchranného 
systému, jejich ukázka spolupráce u  do-
pravní nehody byla jedinečná. Velký ná-
por zažilo také nafukovací tlusté střevo, 
kde se zájemci dozvěděli mnoho o rakovi-
ně tlustého střeva a prevenci, ale i kolego-
vé z BESIP měli stánek v obležení,“ popsal 
Zrůst. „Zajímavý výstup připravili také 
strážníci městské policie, kteří předvedli 
výcvik služebních psů. Své produkty před-
stavovaly i  některé zdravotní pojišťovny 
a firmy se zdravotnickou technikou,“ do-
plnil ředitel polikliniky.

Na  závěr celé akce bylo předáno 
mnoho cen vítězům malířské soutěže 
Zdravotník očima dítěte. Obrázky bu-
dou vystaveny v prostorách polikliniky. 
„Věřím, že se lidé pobavili, ale také pou-
čili. Chtěl bych poděkovat lidem, kteří se 
na  této akci podíleli, a  samozřejmě také 
těm, kteří zajišťují bezchybný chod poli-
kliniky. Lékaři, sestry, fyzioterapeutky, la-
borantky, techničtí pracovníci, uklízečky, 
kolegyně ze zdravotnických prostředků 
i kolegyně zajišťující administrativní úko-
ny, těm všem patří srdečné poděkování 
za  jejich skvělou a  tvrdou práci, kterou 
pro městské zdravotnické zařízení odvá-
dějí“ doplnil ředitel Zrůst. (red)

„Celá příprava byla velice časově a organi-
začně náročná. První myšlenka na uspo-
řádání oslav padla již někdy na  jaře loň-
ského roku a od léta se rozběhly práce. Byl 
utvořen tým, který celý program profilo-
val až do posledního dne. Od samotného 
začátku to byli vedoucí oddělení polikli-
niky a společnost Josefa Tomka (vítěz vý-
běrového řízení), která nám s  organizací 
také velmi pomohla,“ sdělil ředitel poli-
kliniky Michal H. Zrůst. Program oslav se 
nakonec ustálil na programu, který dle 
slov ředitele polikliniky snese srovnání 
v  celostátním měřítku. Na  čtvrtek 21. 
května byla nachystána akce s názvem 
Třicet let v barvách třicátých let, kde se 
sešli zaměstnanci, zástupci zřizovatele 
a Kraje Vysočina, a také mnoho partne-

rů polikliniky. „Zde jsme také symbolicky 
rozkrojili s  hejtmanem Kraje Vysočina J. 
Běhounkem, který poskytnul celé akci 
záštitu, a se starostou Žďáru nad Sázavou 
Z. Navrátilem krásný dort,“ doplnil Zrůst. 
V pátek 22. května pak oslavy pokračo-
valy velkým vzdělávacím seminářem 
akreditovaným u České lékařské komo-
ry a ČAS, kde na téma civilizačních one-
mocnění přednášeli naši lékaři doktor 
M. Petrlík (cévní onemocnění) a doktor 
R. Stříž (onkologická onemocnění). 

Celý program vyvrcholil v  sobotu, 
a  to Dnem otevřených dveří neboli 
Dnem zdraví na  Poliklinice Žďár nad 
Sázavou. Dveřmi polikliniky v  sobotu 
postupně prošlo přes 2  500 lidí. „Ob-
rovský zájem byl o preventivní prohlídky, 

Skvělá akce, úžasný program, báječná zábava
I tato slova zaznívala v průběhu oslav třicetin městského zdravotnického zařízení, které se uskutečnily ve dnech 
21. – 23. května 2015. Oslavy Polikliniky Žďár nad Sázavou byly rozděleny do tří dnů.

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Příspěvkové organizace
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Ve zkratce
Sečení trávy
V posledních dnech jsme zaznamena-
li stížnosti ze strany občanů na sečení 
trávy ve  městě. Chceme tedy situaci 
uvést na pravou míru.

Plochy jsou rozděleny do čtyř inten-
zitních tříd údržby, čemuž odpovídá 
počet jednotlivých sečí ve  vegetač-
ním období (I. – centrum města, cca 
7 sečí, II. – doprovodná zeleň komuni-
kací, 5 sečí, III – sídliště, 3 seče, IV. – ru-
derální plochy, 2 seče, vždy v závislos-
ti na klimatických podmínkách). 

V  rámci letošních mimořádně pří-
znivých klimatických podmínek pro 
vegetaci (teplota, vlhkost, deštivé po-
časí) tráva začala růst dříve než v mi-
nulých letech a  rostla více, než bývá 
obvyklé. Sečení jednotlivých ploch 
probíhalo oproti minulým letům cca 
o 2 týdny dříve. 

K  dnešnímu dni jsou všechny udr-
žované zelené plochy ve městě pose-
čeny, u některých začíná druhá seč.

-oks-

Zasedání zastupitelstva
Další zasedání zastupitelstva proběh-
ne ve čtvrtek 25. června 2015 od 16.00 
hodin ve  velké zasedací místnosti 
Městského úřadu ve Žďáře nad Sáza-
vou. Zasedání zastupitelstva města je 
přístupné všem občanům města.

(red)

Finanční způsobilost 
v dopravě
Připomínáme dopravcům, že nejpoz-
ději do  31. července 2015 musí být 
splněna povinnost prokázat finanční 
způsobilost. Ta se vztahuje na  do-
pravce provozující silniční dopravu 
velkými vozidly (vozidly nebo jízdní-
mi soupravami o  nejvyšší povolené 
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k  přepravě zvířat nebo věcí, 
vozidly určenými pro přepravu více 
než 9 osob včetně řidiče). Finanční 
způsobilost se prokazuje dopravnímu 

úřadu podle sídla dopravce (Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina). V  odůvod-
něných případech může dopravce 
požádat dopravní úřad o prodloužení 
termínu prokázání finanční způsobi-
losti do 31. srpna 2015.

Na  rok 2015 je stanovena částka 
na jedno vozidlo ve výši 247 518 korun 
a  na  každé další pak 137  510 korun. 
V  případě, že dopravce v  zákonem 
stanoveném termínu finanční způso-
bilost neprokáže, dopravní úřad podá 
živnostenskému úřadu návrh na změ-
nu nebo zrušení koncese.

Odbor živnostenský

Dne 4. června 2015 obdrželi zá-
stupci města ocenění za  realizo-
vaný projekt Poznej aktivně Žďár-
sko. Cenu poroty za město převzali 
místostarosta města Josef Klement 
a realizátoři projektu Jiří Matoušek 
a Václav Košťál.
 
Agentura CzechTourism vyhlašuje 
každý rok mezinárodní kartogra-
fickou přehlídku turistických map, 
atlasů a  průvodců pod názvem 
Tour-map. V  letošním 12. ročníku 
přehlídky město Žďár nad Sázavou 
uspělo v  kategorii Turistické průvod-
ce, a to v konkurenci 188 přihlášených 
turistických průvodců. Prostřednic-
tvím projektu Poznej aktivně Žďársko 
vznikla sada propagačních materiálů, 
která významně napomáhá prezen-
taci nového volnočasového areálu 
v  příměstské rekreační oblasti Pilská 
nádrž a celého města. Oceněný mate-

riál propaguje jednotlivé prvky areálu 
Pilák a díky svému praktickému obsa-
hu, například pravidla a  doporučení 
ke hře discgolf a minigolf, použití prv-
ků ve fitparku, je pro návštěvníky are-
álu vhodným průvodcem. Propagační 
set obsahuje osm tematických skláda-
ček, včetně tipů pro rodiny s  dětmi, 
mapy pro turisty a  cyklisty a  mapu 
lyžařských tratí na Žďársku.

Tento propagační produkt Žďárska 
ve zdařilém obalu byl vytvořen v ná-
kladu 20  000 kusů a  zájemci jej zís-
kají zdarma nejen v  areálu Pilák, ale 

i  v  okolních informačních centrech. 
„Jsem rád, že projekt pomůže prezenta-
ci města a nového areálu u Piláku nejen 
v Kraji Vysočina a ČR, ale díky dvěma ja-
zykovým mutacím i  v  zahraničí,“ sdělil 
Václav Košťál, referent MěÚ odboru 
školství, kultury a  sportu. Anglická 
a  německá verze tohoto průvodce 
bude distribuována prostřednictvím 
agentury CzechTourism v  zahraničí, 
např. v  českých centrech cestovního 
ruchu v  okolních zemích, ve  Vídni, 
Varšavě a dalších. „Projekt vznikl za fi-
nanční podpory Evropské unie pro-
střednictvím Regionálního operačního 
programu Jihovýchod. Dotaci ve  výši 
767 tisíc korun, což je 85 % celkových ná-
kladů, jsme získali nejen na tento tištěný 
materiál, ale i na další formy propagace 
Piláku,“ dodal projektový koordinátor 
Jiří Matoušek.

-opk-

Žďár získal ocenění za projekt Poznej aktivně Žďársko

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Městský úřad informuje
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Úspěšné e-aukce energií pro domácnosti se ve Žďáře zopakují
Na základě dotazů občanů a nabíd-
ky spolupráce od firmy B4F se Rada 
města Žďáru nad Sázavou rozhodla 
dát občanům možnost snížit ener-
getické náklady na  jejich domác-
nosti.

V  roce 2013 město poprvé umožnilo 
občanům zúčastnit se nákupní e-auk-
ce v  konkurenčním prostředí, a  to 
za  jasně stanovených pravidel. Agre-
gace poptávky na elektrickou energii 
více než 1  000 domácností a  téměř 
600 domácností v  případě zemního 
plynu, konkurence 13 oslovených 
dodavatelů v  e-aukci zajistilo úsporu 

Městský úřad, odbor komunálních 
služeb, oznamuje občanům změnu 
četnosti vývozu biopopelnic.

Od  1. června 2015 do  odvolání se 
vzhledem k  velkému množství ros-
toucích travin mění interval vývozu 

na týdenní. Popelnice se tedy budou 
vyvážet každé úterý.

Pokud biopopelnice nebude v ten-
to den vyvezena, ponechte ji na mís-
tě, bude vyvezena ve středu, tedy ná-
sledující den. Miluše Kozáková, 

odbor komunálních služeb

E-aukce pro domácnosti je zdarma. Platformu pro sdružení nákupů vytvoří město Žďár nad Sázavou, elektronic-
kou aukci povede zkušená firma, náklady na aukci hradí vítězný dodavatel.
Co k tomu potřebuji? Kopii smlouvy se současným dodavatelem (elektřina + plyn) a kopii ročního vyúčtování.
Jak se mám přihlásit? Za pomoci odborníka B4F, který s vámi ochotně vyplní poptávkový formulář do e-aukce.
Kde? V přízemí budovy Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.
Kdy? V pondělí 22. a 29. června 2015 od 13.00 do 17.00 hodin.

26 % z  ceny elektrické energie, 31 % 
u  zemního plynu. Smlouvy s  vítěz-
nou společností uzavřeli ti, kteří byli 
seznámeni a spokojeni nejen s cenou, 
ale i obchodními podmínkami na dva 
roky bez jakéhokoliv závazku vzhle-
dem k účasti v e-aukci.

Uběhly dva roky a na město se ob-
racejí občané, kteří se v roce 2013 ne-
mohli nebo nerozhodli zúčastnit s tím, 
zda město tuto akci zopakuje. „Na zá-
kladě jednání s  firmou B4F jsme zjistili, 
že ti, kteří se již zapojili, jsou firmou již 
oslovováni s novými, v e-aukci vysoutě-
ženými cenami pro další období. Stejně 

tak existuje možnost přihlásit se do  fir-
mou organizovaných e-aukcí prostřed-
nictvím jejich webu http:/b4f.cz,“ sdělil 
tajemník městského úřadu Jan Hav-
lík. Nicméně i firma uvedla, že evidují 
poptávky po  osobním kontaktním 
poradenství v budově MěÚ ve Žďáře. 
Jedná se především o  starší občany, 
kteří nedokáží využít nebo nedůvě-
řují novým technologiím. Rada města 
se proto rozhodla podpořit tuto akci 
a  poskytnout prostor v  bufetu měst-
ského úřadu, v  přízemí budovy, a  to 
ve dnech 22. června a 29. června 2015 
vždy od 13.00 do 17.00 hodin

(red)

Poslední možnost dokončit „polopřevod“ vozidla
Vlastníte-li vozidlo, které je pouze od-
hlášeno přechozím provozovatelem 
na vaše jméno (registrace není do-
končena, tzv. „polopřevod“), musíte 
podat na městský úřad nejpozději do 
30.  června 2015 žádost o zápis vlast-
níka a provozovatele do registru sil-
ničních vozidel. V  případě, že žádost 
nepodáte, vozidlo administrativně 
zanikne a už nepůjde přihlásit. 

Ministerstvo dopravy vytvořilo 
webovou aplikaci, prostřednictvím 
které si lze ověřit, zda je u vašeho vo-

zidla správně zapsán vlastník vozidla 
a že vozidlo není tzv. v polopřevodu.

Aplikace je dostupná na  webové 
stránce: www.dokonceteregistraci.cz
Kontrolu lze provést na základě vlože-
ní čísla osvědčení o registraci vozidla. 
Po potvrzení jsou sděleny informace, 
zda je registrace vozidla dokončena 
nebo je nutné registraci dokončit, tj. 
zapsat vlastníka vozidla k  určitému 
datu. Součástí aplikace jsou také úda-
je o počtu vozidel v převodu.

Jaroslav Miklík, odbor dopravy Ilustrační foto webové aplikace

Změna vývozu biopopelnic na týdenní

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Městský úřad informuje
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Moderátorky dopoledního programu, 

Divadlo Kufr
Žďárský pohádkový jarmark 

pro kluky a holky

Folklorní soubor Studánka

 Taneční vystoupení ACTIVE-SVČ

KoresponDance 2015

Dechová hudba mladých

Smíšený pěvecký sbor Svatopluk

Zábava na Farských humnech

Společnost historického šermu Flamberg

DEN ŽDÁRU
ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY

Divadelní spolek Žďár, Hvězdný vůz

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Den Žďáru – fotogalerie
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Výstava hasičské techniky BLUES MINE TRIO

LETROUROU

 Křest nového CD Žďáráčku

Žďáráček a pěvecký sbor STELLA ALPINA - Itálie

Ondřej Hejma roztančil Žďár
Dračí Pilák poprvé v historii

Dračí Pilák, nedělní závod dračích lodí

Projížďka historickým autobusem

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Den Žďáru – fotogalerie
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Domy se secesní fasádou ve 20. letech 
dvacátého století. archiv Regionálního muzea 

Výstavba sídliště „U Ivana“ v dubnu 1972,
foto: archiv Regionálního muzea, Miroslav Kůra

Historické okénko: Nádražní ulice (podle Žďárského uličníku Miloslava Lopaura)
V  místě vstupu do  Nádražní ulice 
na  náměstí Republiky stával ještě je-
denáct let po příjezdu prvního vlaku 
do  Žďáru dům Špinarových, za  nímž 
vedla polní cesta k  nádraží. Ten byl 
roku 1909 vykoupen a zbořen. Nejdřív 
vznikl v  letech 1912 – 1922 blok vý-
stavních domů po levé straně, realizo-
vaných firmou žďárského stavitele Jo-
sefa Křeliny. Dva z nich dodnes nesou 
krásnou secesní fasádu, která je ojedi-
nělou ukázkou mizející žďárské sece-
se. Výstavba dalších domů pokračova-
la pomaleji a mezi bloky byly dlouho 
nezastavěné proluky. Vše končilo 
u dnešního parku U Ivana, za kterým 
stála Medřického vila a Lnářská škola, 
u  které stojí boží muka z  roku 1695. 
Po výstavbě nového vlakového a au-
tobusového nádraží s příjezdovou ko-
munikací následovala dodnes stojící 
sídlištní zástavba ze 70. let. Vznikla tak 
jedna z  nejdelších, nejrozmanitějších 
a nejživějších žďárských ulic.

V Nádražní ulici se nacházely napří-
klad ordinace lékařů včetně prvního 
rentgenu ve  městě, četnická stanice, 
Lengsfeldova obuvnická továrna, 
autoopravna či Kolocovo truhlářství. 
Zajímavé je, že městská rada původně 
v ulici nepovolila pohostinství a osvě-
žit jste se zde mohli jedině v cukrárně 
Bohumíra Svobody. Pošta byla posta-
vena v  50. letech minulého století. 
Mnozí z  nás si v  ulici ještě pamatují 
květinářství, nucený výsek, večerku, 
služebnu VB, vstup do vinárny v Bílém 
lvu, výrobní družstvo SONA, a  také 
zajímavou věž domu naproti poš-
tě. V  parku se sochou rudoarmějce 
od  Konráda Babraje je pomník obě-
tem 2. světové války, pomník obětem 
první světové války od  Julia Pelikána 
je dnes naproti vstupu do parku. A to 
jsme zmínili jen to nejdůležitější, co se 
v této na příběhy bohaté ulici nachází. 

Stanislav Mikule

Více se dozvíte 23. června při komen-
tované procházce Nádražní ulicí. Se-
jdeme se v 17.00 hodin před budovou 
žďárského nádraží a  společně se Ná-
dražní ulicí vydáme až ke Staré radnici.

Nádražní ulice je jednou z nejdůle-
žitějších ulic našeho města. Spojuje 
dopravní tepnu, autobusové a vla-
kové nádraží, se srdcem města, ná-
městím Republiky. Nádražní ulice 
je od náměstí Republiky k nádraží 
dlouhá přes 850 metrů. 

Nádražní ulici lze rozdělit do  tří na-
vazujících částí, ze kterých má každá 
svá specifika. První takovouto pomy-
slnou částí je pěší zóna. Tento prostor 
využívají především chodci, kteří se 
zde potkávají se zásobováním a  pro-
vozem provozoven a bytů v  jednotli-
vých objektech. V tomto úseku je nut-
né vyřešit rekonstrukce inženýrských 
sítí a  rozhodnout o  celkovém řešení 
povrchů, které by mělo navazovat 
na  náměstí Republiky. Úkolem chys-
tané studie by mělo být navrhnout 
zeleň, letní zahrádky a vyřešit otázku 
pohybu chodců, cyklistů a zásobová-
ní a  následně toto všechno propojit 
s  celou ulicí v  jeden celek, až po  bu-
dovu Českých drah. 

Druhý úsek, část ulice od pěší zóny 
po  kruhovou křižovatku na  Strojí-
renské ulici, je již ulicí s běžným pro-
vozem, a  také s  tím souvisejícími 
problémy. Parkování, pohyb chodců, 
provozovny a  byty. „V  letech 2016 či 
2017 bude město muset přistoupit k re-

konstrukci této části ulice, a  to hlavně 
kvůli nutné rekonstrukci kanalizační 
sítě,“ sdělil starosta města Zdeněk 
Navrátil. „I  z  těchto důvodů chceme 
k rekonstrukci ulice Nádražní přistoupit 
koncepčně, tak aby byla do  budoucna 
navržena a řešena jako celek. V součas-
né době tedy začínáme shánět podněty 
pro zadání architektonické soutěže,“ 
doplnil Navrátil. 
   
Hledání zadání
Hledání tohoto zadání radnice již 
zahájila, a  to 3. června 2015 na  pra-
videlném setkání s  občany, jehož té-
matem byla právě Nádražní ulice. Zde 
se diskutovalo o  věcech, na  které by 
se při úvahách o  rekonstrukci nemě-
lo zapomenout. „V  úterý 23. června 
se od  17.00 těšíme na  všechny zájemce 
o  komentovanou procházku Nádražní 
ulicí. Sejdeme se všichni před žďárským 
nádražím, procházku pak zakončíme 
na  Staré radnici, kde proběhne mode-
rovaná diskuze s  občany a  sběr námě-
tů na  toto téma,“ připomněl Navrátil. 
„Naší snahou je získat kvalitní podklady 
pro zadání, které budou vycházet právě 
z  ověřených potřeb občanů, majitelů 
nemovitostí a  provozovatelů živností 
v tomto území,“ doplnil starosta města 
Zdeněk Navrátil.

Třetí úsek, od  Strojírenské ulice 

po  autobusové a  vlakové nádraží, je 
na  rozdíl od předcházejících částí víc 
otevřený a  navíc lemovaný bytový-
mi domy. Je zde ale dostatečný pro-
stor pro umístění například pásů pro 
cyklisty, pro řešení veřejné zeleně 
a podélných parkovacích míst. Studie 
Nádražní ulice by tedy měla předložit 
koncepci celkového řešení, na  které 
by se následně navázalo podrobnější-
mi projekty jednotlivých částí.

Dotazník
Ve  Žďárském zpravodaji, který právě 
držíte v  rukou, naleznete dotazník, 
pomocí kterého se k  Nádražní ulici 
můžete také vyjádřit. Stejný dotazník 
naleznete od pondělí 22. června rov-
něž na webu města www.zdarns.cz.
Vyplněné dotazníky pak můžete 
odevzdávat až do  31. července 2015 
na následujících místech: 
• Městský úřad Žďár nad Sázavou
• Relaxační centrum
• Poliklinika Žďár nad Sázavou
„Prosíme především obyvatele Nádraž-
ní ulice, aby se k její budoucnosti nevá-
hali vyjádřit a  svůj názor nám poskytli 
ke  zpracování. Pojďme společně tvořit 
lepší město pro život nás všech,“ doplnil 
Navrátil. 

(red)

Město chce zapojit občany do přípravy zadání studie Nádražní ulice
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Dotazník – Nádražní ulice

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Dotazník: Nádražní ulice

MICKAD
Text napsaný psacím strojem
Co na Nádražní ulici chybí a co byste tam uvítali?

MICKAD
Text napsaný psacím strojem



18

Fiktivní rozhovor se spisovatelem Františkem Nepilem

Žďáráci píší do novin

Úvahu nad situací v  ulicích našeho 
města s dovolením uvedu citací z knihy 
mnoha autorů s názvem Jak jsem potkal 
Františka Nepila (str. 18) Cituji: „…Byl 
objevitelem krás, lahodnosti a množství 
rodného jazyka… Měl spoustu nápadů, 
myšlenek a  postřehů. Dovedl se podívat 
odjinud než ostatní a říci to tak, že to potě-
ší, pohladí a vyvolá úsměv.“ Konec citátu. 
Jo, pan Nepi!
S  nostalgií vzpomínám na  jeho Dobrá 
a  ještě lepší rána, při jejichž poslechu 
člověk nevnímal špatné počasí a  místo 
do práce šel raději třeba k Vápenici. Ale 
to všechno bylo.
Jaká jsou dnešní mnohá rána, a  nejen 
rána? Jaký dojem máme z  kontejnerů 
a  jejich nejbližšího okolí? Vyjdu na ulici 
a  první, co mě po  několika krocích do-
slova praští do očí – kontejnery, oblože-
né naházenými kartonovými krabicemi 

Rubrika Žďárského zpravodaje, Žďáráci píší do novin, je zřízena pro občany našeho města, kteří mají zájem se s ostatními podělit 
o své životní zážitky, literární tvorbu nebo fotografie, které mohou být pro ostatní zajímavé. Využijte tedy možnosti a zasílejte své 
postřehy, dotazy, ale i libovolné autorské texty rozmanitých žánrů, vztahující se k městu a k jeho spádovým obcím, vždy nejpozději 
do posledního dne v měsíci. e-mail: zdarskyzpravodaj@zdarns.cz adresa: Žďárský zpravodaj, Městský úřad, Žižkova 227/1, 591 31, 
Žďár nad Sázavou. Popřípadě můžete obálku osobně předat na recepci úřadu. Všechny příspěvky bude posuzovat redakční rada 
Žďárského zpravodaje, která rozhodne, zda daný příspěvek je, nebo není vhodný pro publikování. Příspěvky nebudou honorovány, 
ani vraceny autorům. (red)

tak, jak je spotřebitelé zbavili obsahu 
a  pustili z  rukou. Moje maminka, naro-
zená v roce 1907, podobné situace glo-
sovala slovy: Jakej rozum, takový dílo! Ale 
pozor! Já pro jistotu dodávám: Koho se to 
netýká, ať se toho nechytá!
Co myslíte, pane Nepile? Dokázal bys-
te najít úhel, ze kterého by byl pohled 
na  tu haldu o  trošku lepší? Omlouvám 
se, ale pochybuji. A co myslíte, je možno 
tímto způsobem do  budoucna vypěs-
tovat smysl pro krásu a pořádek u těch, 
kteří jsou dnes ještě dětmi?
Velice lituji, že už nejste mezi námi, záro-
veň jsem velmi šťastná, že už nemůžete 
přijmout naše pozvání na kus řeči. Naše 
město se sice nachází na malebné Vyso-
čině, ale stav jeho ulic…? Podle svědec-
tví vašich blízkých, inspirací pro vás bylo 
krásno a právě tím bychom nemohli po-
sloužit!

Řešení popsané situace není jen v mých 
rukou, ale především v rukou těch, kteří 
jsou při osobním úklidu odpadů velmi 
rychlí. Dovolím si mnohým položit otáz-
ku. Je opravdu takový problém krabici 
rozřezat, svázat starým špagátem a ved-
le kontejneru, pokud už je plný, položit?
Ano, chlapi z firmy přijedou, nepořádek 
po  vás uklidí. Je to náplní jejich prá-
ce! Spíš je potřeba si ale uvědomit, že 
k  bydlišti nepatří pouze zařízený byt, 
ale i využití výrazně označených nádob 
na  odpad a  jejich nejbližší okolí. To sa-
mozřejmě platí i pro spoluobčany, kteří 
sice také služeb města využívají, ale ne-
mají to „potěšení“ při každém pohledu 
z bytu kochat se skladištěm.

Bohumila Málková, Žďár nad Sázavou

Když nostalgicky vzpomínám na krušné 
a zároveň krásné chvíle svého běžecké-
ho života, uvědomuji si slova moudrého 
citátu, který praví: Běh nepřidá léta živo-
tu, ale přidá život létům.

Alois Bradáč, ročník 1940

Když jsem byl ještě poměrně mlád, bě-
hal jsem oproti pozdější době hodně 
dlouhé vytrvalostní závody. Ve svých 49 
letech jsem běžel 24 hodinovku na drá-
ze výkonem 160,976 kilometrů, čímž 
jsem těsně překonal uznávanou hranici 
extratřídy 100 mil, v 59 letech silničních 
100 kilometrů za  11:40:45 hodin. Hor-
ský supermaraton na 75 kilometrů jsem 
zvládl za 7:50:53 hodin, v šestihodinov-
ce uběhl 55, 165 kilometrů. Maratony 
(42, 195 km) jsem po své padesátce bě-
hal za 3 hodiny 15 minut. Nejrychlejších 
25 kilometrů jsem uběhl za 1:40:55 ho-
din, půlmaraton pak za  1:28:09, 20 km 
za 1:17:22, 10 mil za 1:07:20, 15 kilometrů 
za 58:25 minut a 12 kilometrů v terénu 
jsem stihl za  45:32 minut. V  64 letech 
jsem pak uběhl 10 kilometrů po  silni-
ci za  38:08 minut a  byl jsem účasten 
spousty dalších závodů. Od  těch krát-
kých, třeba 3 kilometry v  61 letech 
za  11:26 minut, až po  ty dlouhé třeba 
55 kilometrů. Nebylo to vůbec snadné, 
s postupujícím věkem jsem logicky zpo-
maloval, ale ještě v 70 letech jsem uběhl 
10 km na  dráze v  čase 49:55:96 minut, 
což je v průměru na jeden kilometr pod 

5  minut. Nejsou to sice žádné světové 
časy, ale přece jen úspěšné výkony a vý-
sledky v  mých amatérských podmín-
kách. Pokud se cítíte mladí, zkuste si tře-
ba těch 10 km takhle rychle uběhnout.

Jako veterán jsem několikrát repre-
zentoval Českou (dříve i  Českosloven-
skou) republiku na  evropských i  svě-
tových mistrovstvích a  mezinárodních 
seniorských soutěžích. Zúčastnil jsem 
se padesáti zahraničních závodů na růz-
ných místech ve 13 zemích světa a ubě-
hl na  nich přes 700 kilometrů. Šestkrát 
jsem byl ve  své věkové kategorii první 
(především Švýcarsko 1994 a  Malta 
2001), nevyhýbala se mi ani místa duhá 
(Slovinsko 1998) a třetí (Vídeň 1995, aus-
tralské Melbourne 2002, Francie 2011 
a další).

Teď už jsem víc pamětník než aktivní 
běžec. Za těch 35 veteránských let jsem 
se zúčastnil 2  100 běžeckých závodů 
a akcí s více než 22 tisíci kilometry. Další 
nezbytné tréninkové dávky tento počet 
několikanásobně zvyšují, takže už ob-
razně řečeno dokončuji podruhé běh 
kolem celé zeměkoule, však také moje 
opotřebené nohy se stále více ozývají. 

Hledání běžeckého štěstí

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ červen 2015 Žďáráci píší do novin
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Chtěla bych touto cestou poděkovat 
za  projekt Vzdělávat se lze v  každém 
věku, který pro seniory našeho města 
připravilo vedení zdejšího gymnázia 
s profesorským sborem v čele ředitelem 
Čepelákem.
Celý školní rok 2014/ 2015 jsme mohli 
pravidelně a  zdarma navštěvovat vý-
borné přednášky z  oboru sociologie, 
historie, genetiky a cestování. 

Když jsem byla malá, toužila jsem 
po čtyřnohém kamarádovi, pejskovi. 
Nyní jsem máma dvou malých dětí. 
Psy mám stále ráda, ale změnil se můj 
postoj k jejich páníčkům.

Bydlíme s rodinou na Klafaru, kde neu-
stále řešíme problémy s  volně pobíha-
jícími psy. Většina pejskařů vnímá Klafar 
jako místo, kam chodí svého miláčka 
venčit. Běžně je nechávají běhat bez vo-
dítka a náhubku. Tento problém je cel-
kově na Stalingradě, ale největší pohyb 
volně pobýhajících psů je právě na Kla-
faru a v ulici mezi garážemi a společnos-
tí Satt, a. s., dále potom v úvozu. Myslím 
si, že vyhláška města hovoří jasně, bo-
hužel ji ale málokterý pejskař dodržuje.

Několikrát jsme byli při procházce 
venku ohrožováni cizími psy běhajícími 
na  volno. Stává se, že k  nám přiběhne 
velký pes a jeho majitel není vidět. Když 
se poté majitel objeví a já ho slušně po-
žádám, aby si psa dal na vodítko, setká-
vám se většinou s arogancí.

V neděli 17. května jsem navštívila pout-
ní kostel sv. Jana Nepomuckého na Ze-
lené hoře a  zaujalo mne kázání pana 
magistra Josefa Novotného, hlavního 
celebranta mše svaté. Chtěla bych se 
o některé jeho myšlenky podělit se svý-
mi spoluobčany, kteří toto kázání nemě-
li možnost vyslechnout.

Anna Janů, zastupitelka města

Z poutního kázání Josefa Novotného
Od poutního kázání se očekává, že bude 
dlouhé, květnaté a moudré. Abych pře-
dešel případným zklamáním, musím vás 
hned zkraje upozornit, že dlouze a květ-
natě mluvit neumím a co se týče mou-
drosti, tak tu budete vzhledem k mému 
(relativně) mladému věku také čekat 
marně…
Když jsem přemýšlel, o  čem bych měl 
dnes kázat, tak jsem si říkal, že o svatém 

Setkávali jsme se v moderním a estetic-
kém prostředí školy, poznali jsme i  od-
borné pracovny a  laboratoře při prak-
tických cvičeních. O  přestávkách mezi 
přednáškami jsme mohli ochutnat za-
jímavé občerstvení, které připravovaly 
členky profesorského sboru, a bylo vždy 
mimořádně nápadité. Jsem přesvědče-
na, že není mnoho středních škol, které 
by takovým netradičním a  milým způ-

Konkrétně na ulici Vápenická se pravi-
delně setkáváme s velkým psem, který 
jeho majitel venčí minimálně dvakrát 
denně bez vodítka a náhubku, naprosto 
bez dozoru. Pes si jde, kam chce a jeho 
páníček to absolutně neřeší. Dokonce 
vběhl na  pískoviště mezi hrající si děti 
a jeho pán byl opět v nedohlednu.

Říká se, že pes je nejlepší přítel člo-
věka. Bohužel dokáže být také „zbraní“, 
když je na volno a bez náhubku. Svěd-
čí o tom i případ, o kterém v minulosti 
informovala místní kabelová televize. 
Zcela malý pes pokousal dospělého člo-
věka na Křiváku. Ani raději nedomýšlet, 
jak by takový pes „zatočil“ s malým dí-
tětem.

Pejskaři většinou tvrdí, že právě je-
jich pes je nejhodnější na světě a dítěti 
neublíží. Sama však znám případy, kdy 
i  ten nejhodnější pes pokousal svého 
pána. Pes je zkrátka pořád zvíře a  jeho 
chování se nedá nikdy stoprocentně od-
hadnout.

Janu Nepomuckém toho víte jistě mno-
hem víc než já, a tak jsem se rozhodl za-
měřit se spíše na jeden z jeho atributů, 
který můžete spatřit i  u  stropu tohoto 
chrámu, a tím je jazyk. V novém zákoně 
se slovo „jazyk“ vyskytuje asi 50x, což 
svědčí o  jeho důležitosti. Jazyk je totiž 
sice malý úd, ale jak říká apoštol Jakub 
„může se chlubit velkými věcmi“. Jazy-
kem totiž chválíme Pána, projevujeme 
Mu svoji vděčnost či si od Něho vypro-
šujeme různé milosti. Jazykem můžeme 
předávat víru, povzbuzovat druhé, utě-
šovat je, rozdávat radost, vyznávat lásku 
či projevovat porozumění…

Jazyk je jeden z  největších darů, které 
jsme od Boha dostali, protože skrze něj 
můžeme učinit velmi mnoho dobrého. 
Ne každý má šikovné nebo schopné 
ruce či nohy, ale říci milé povzbudivé 

sobem přispívaly k  vzájemnému poro-
zumění a  sbližování generací. Děkuje-
me tedy všem profesorům i studentům 
této skvělé školy za  krásný čas, který 
jsme s nimi prožili.
Přejeme jim z celého srdce plně zaslou-
žený prázdninový odpočinek.
S pozdravem

M. Slejšková

Dalším velkým problémem jsou psí 
exkrementy. Klafar by se dal s  nadsáz-
kou nazvat jako „psí toaleta“. Na pejsky 
se zlobit nemůžeme, vykonávají pouze 
svoji potřebu. Na  jejich majitele, kteří 
po nich neuklízí, však ano. Není příjem-
né a ani hygienické nacházet každý den 
nové a nové hromádky psích exkremen-
tů a čerstvě pomočené rohy domů. Je to 
bohužel neustálý boj.

Proto žádám všechny pejskaře, aby 
byli ohleduplní ke  svému okolí a  neo-
hrožovali svým miláčkem ostatní. Stačí 
přece málo – dodržovat vyhlášku měs-
ta. Nechci se však dotknout těch, kteří 
vyhlášku dodržují, své psy na  vodítku 
mají a  uklízí po  nich. Naštěstí i  takové 
pejskaře na svých procházkách s dětmi 
potkáváme.

D. T., obyvatelka Klafaru

slovo druhému může každý z  nás… 
Na druhou stranu je ale pravdou, že ja-
zykem můžeme také způsobit mnoho 
zlého. Mnohdy je to totiž právě jazyk, 
kterým druhým ubližujeme nejvíce. 
A  takto způsobená zranění zanechá-
vají těžké šrámy v  srdcích, a  jen velmi 
obtížně a  zdlouhavě se hojí… Proto je 
důležité, abychom se naučili svůj jazyk 
správně používat, abychom ho dokázali 
dobře ovládat, vždyť právě to je jedním 
ze znaků opravdové moudrosti a  trou-
fám si říct, i svátosti…Moudrý člověk ví, 
kdy a jak má mluvit, a kdy je lepší držet 
jazyk za zuby, kdy svými slovy prospěje 
k dobrému a kdy je naopak lepší se za-
přít a nic neříkat…
A  tak kéž nám Bůh a  svatý Jan Nepo-
mucký pomáhají v  tom, abychom svůj 
jazyk používali vždy jen k  prospěchu 
bližních a k větší slávě Boží.

Poděkování za vzdělávací projekt

Pejskaři na Klafaru

Z poutního kázání 
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Mateřská škola Vysočánek úzce spolupracuje s rodiči dětí
V  mateřské škole Vysočánek již řadu 
let realizujeme projekt spolupráce ro-
diny a školy pod názvem „Máma a táta 
ve  Vysočánku“. Hlavními aktéry jsou 
rodina a škola. Spolupráce těchto dvou 
institucí je pro vzdělávání dětí předškol-
ního věku klíčová. Funkce rodiny a školy 
se v mnoha ohledech prolínají. Je tedy 
jasné, že mezi těmito dvěma jednotka-
mi musí fungovat spolupráce. Možností 
angažovanosti rodičů do  života školy 
je spousta. Tradičními aktivitami jsou 
účasti na  schůzkách Sdružení rodičů 
(SR), práce ve vedení SR, účast na spor-
tovních akcích školy či slavnostech pro 
celou rodinu. Méně tradiční aktivity 
jsou například „Památníček medvídka 
Vítka“ pomáhající adaptaci dětí na pro-

středí mateřské školy, „Tvůrčí dílničky 
v  centrech aktivit“ rozvíjející pracovní 
dovednosti, vedené rodiči dětí nebo již 
zmíněný projekt „Táta a  máma ve  Vy-
sočánku“ Rodičům je tu dopřáno být 
aktivními v edukativním procesu a roz-
víjet svými profesemi nebo zájmovými 
znalostmi schopnosti a dovednosti dětí.

Jablko a citron
V rámci projektu jsme ve škole v dubnu 
uskutečnili dopravně bezpečnostní akci 
„Jablko a citron“.  Akce se konala u pře-
chodu pro chodce v bezprostřední blíz-
kosti mateřské školy, v  úzké spolupráci 
s Policí ČR. Tu reprezentovala Petra Šmí-
dová, maminka jednoho žáka Vysočán-
ku, spolu s kolegou Filipem Kolaříkem. 
Preventivní dopravní akce měla za  cíl 
děti – chodce a  účastníky dopravního 
provozu, nejen poučit, ale také je ochrá-
nit před neukázněnými řidiči v okolí ma-
teřské školy. Ukázalo se, že nezodpověd-
ných řidičů je i v bezprostřední blízkosti 
školy víc, než bychom si přáli. Akce měla 
ale především vzdělávací a preventivní 
charakter, a  tak byli policisté tentokrát 
poněkud shovívavější. Přesto děti roz-
dávaly především kyselé citrony a mra-

čící smajlíky. Ukázalo se také, že jeden 
z nových majitelů citronu neunesl han-
bu svého přestupku a  z  místa kontroly 
rychle odjel, proto jsme následně z etic-
kých důvodů první část akce předčasně 
ukončili. Dopravní kontroly ale nebyly 
jedinou náplní společné akce. Druhou 
část programu tvořila vzdělávací hra 
„O  Poldovo osvědčení“. Na  osmi sta-
novištích si děti ověřovaly své znalosti 
z pravidel, které by měl správný chodec 
znát. Na devátém stanovišti pak jely jíz-
du zručnosti na odrážedlech. Po splnění 
všech úkolů přítomní policisté umožnili 
dětem prohlídku vozidla Policie ČR a se-
známili je s vybavením. Ve finále udělil 
„Polda“, kamarád a ochránce dětí, svým 
malým pomocníkům osvědčení a  re-
flexní pásek. Celá akce přinesla poučení 
a  nezapomenutelné zážitky především 
dětem, ale věříme, že podobný vliv 
měla i na řidiče, a že jsou již nyní ohledu-
plnější a pozornější. Vysočánek plánuje 
další společnou akci pro rodiče a děti již 
na červen.

Marie Polednová

Devatenáct polských rodin hostilo žáky Základní školy Švermova 4
V  polském městě Krzywin, nedaleko 
od známého Lešna spojeného s Janem 
Ámosem Komenským, se devatenáct 
rodin na  čtyři dny rozrostlo o  jedno-
ho žáčka naší žďárské základní školy. 
O tom, že pobyt a vztahy byly intenzivní 
a  oboustranně přínosné, svědčilo srd-
ceryvné loučení, ze kterého je společná 
fotografie. Družba a  výměnné pobyty 
našich škol probíhají již 10 let, jeden rok 
se vymění žáci, druhý pak zase učitelé 
a zaměstnanci školy, kteří si svoje před-
měty vyzkouší odučit v druhém jazyce. 
Myslím si, že se jedná o výjimečnou zá-
ležitost. 

A jak vlastně vznikl tento nápad?

Jezdíme do  německy, anglicky i  fran-
couzsky mluvících zemí a  přitom naše 
děti už nerozumí slovenštině, nebo pol-
štině. Tak jsme se rozhodli, že je naučí-
me několik temp a hodíme do vody, až 
plavou. A že popolsku už plavou dobře. 

Zpočátku si sice v  konverzaci vypo-
máhali angličtinou, se kterou byly obě 
strany na podobné úrovni, až zjistili, že 
zkrátka Slované si rozumějí. Vzájemně 
se učí, spolu malují, zpívají i tancují, pro-
ti sobě soutěží a hrají fotbal, ale hlavně 
se učí porozumět jeden druhému, srov-
návat a mít soudnost. Vědět, že za hra-
nicemi mám dalšího blízkého člověka. 
Protože tato spolupráce měla vždy 

podporu obou radnic, tak budeme po-
kračovat, a to již 17. – 20. září, kdy přijede 
skupina našich polských kamarádů sem 
k nám do Žďáru a naší školy.

Jaroslav Ptáček

Žáci Základní školy Palachova se zúčastnili zkoušky Cambridge English
V pátek 22. května 2015 se žáci Základní 
školy Palachova ve  Žďáře nad Sázavou 
poprvé zúčastnili mezinárodních zkou-
šek z anglického jazyka Cambridge En-
glish Young Learners, které jsou určeny 
žákům prvního a  druhého stupně zá-
kladních škol. V průběhu školního roku 
probíhaly přípravné kurzy pro žáky 
4. – 9. tříd, po jejichž zakončení se mohli 
žáci sami rozhodnout, zda se zkoušky 

zúčastní či nikoli. Testy se skládaly ze tří 
částí, a  to poslechu, psané části a mlu-
veném projevu. Hlavním přínosem bylo 
získávání prvních zkušeností se zkouš-
kami, které mají pozitivní vliv a  moti-
vují děti k učení cizího jazyka. Možnost 
přípravných kurzů budou moci využít 
žáci Základní školy Palachova i v příštím 
školním roce.

Lucie Boháčová Probíhající Cambridge zkouška ZŠ Palachova
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V  rámci soutěže Kamarádka knihov-
na 2015 vyhlásila odborná komise 
2. června 2015 nejlepší veřejnou 
knihovnu pro děti v České republice.

Od září do prosince 2014 dostaly české 
děti opět možnost zhodnotit knihovnu 
ve  svém městě v  rámci soutěže Kama-
rádka knihovna. Do projektu se zapojilo 
přes 80 knihoven a děti jim vystavily při-
bližně 15  000 vysvědčení. Předání cen 

Vítězstvím Republikového mistrov-
ství středních škol v  basketbalu si 
družstvo Gymnázia Žďár nad Sáza-
vou zajistilo účast na  Mistrovství 
světa, které se hrálo v dubnu ve fran-
couzském Limoges.

Do soutěže vstoupil tým výhrou ve sku-
pině nad snadným soupeřem z Indie. Už 
druhý zápas se Srbskem však ukázal, jak 
vysokou úroveň středoškolský basket-
bal ve světě má. „Srbsko nás porazilo i 27 
bodů a později v turnaji skončilo na 3. mís-
tě,“ sdělila vedoucí družstva žďárského 
gymnázia Markéta Pohanková.

Poslední zápas ve  skupině byl nej-
důležitější, protože se hrálo o  postup 
mezi prvních 16 týmů turnaje. „Čekal 
nás soupeř z  Holandska. Celý zápas měl 

Koncem května proběhla v  Domě 
kultury školní akademie Základní 
školy Komenského 2. Velkolepá akce 
se konala v  rámci oslav 60. výročí 
od  založení této nejstarší žďárské 
školy.

„Překvapil nás velký zájem rodičů, dle 
odhadů akademii, kde vystupovalo přes 
270 dětí, zhlédlo přes tisíc diváků,“ sdělil 
ředitel školy Miroslav Kadlec. „Důkazem, 
že diváky zaujala všechna vystoupení, byl 
také fakt, že všichni vydrželi až do úplné-
ho konce, do  velkého finále, kdy všichni 
účinkující společně zazpívali závěrečnou 

pak proběhlo v pobočce Lužiny Městské 
knihovny v Praze.

Absolutním vítězem a  nositelem ti-
tulu Kamarádka knihovna 2014 se sta-
la Městská knihovna Havířov. Žďárská 
knihovna Matěje Josefa Sychry zvítězi-
la v  kategorii měst s  počtem obyvatel 
od 20 001 do 40 000.

Soutěž Kamarádka knihovna, pořáda-
ná Svazem knihovníků a  informačních 
pracovníků ČR (SKIP) a  firmou 3M pod 

lehkou převahu, nám se podařilo vyrov-
nat až v závěru utkání. V prodloužení naše 
děvčata bojovala ze všech sil a po zásluze 
vyhrála o  3 body,“ popsala Pohanko-
vá. „Další utkání s  Tureckem a  Dánskem 
měla podobný průběh, oba týmy měly 
výškovou i herní převahu a naše družstvo 
na  ně nestačilo. Následovaly dva další 
zápasy se Slovinskem a  Izraelem. I  přes 
značnou únavu a s malým počtem hráček 
na střídání se podařilo oba zápasy vyhrát, 
Slovinsko jsme porazili o  13 bodů, Izrael 
pouze o  jeden koš,“ doplnila Pohanko-
vá. Díky posledním dvěma výhrám ob-
sadily žďárské basketbalistky v  turnaji 
krásné 13. místo, a to v silné konkuren-
ci 28  týmů. „Naše malá česká výprava 
strávila v rozkvetlé jarní Francii krásný tý-
den, naplněný nejen sportovními zážitky. 

píseň. Potěšily nás velmi kladné ohlasy ze 
strany diváků, rodičů, později nás překva-
pil také pochvalný otevřený dopis zastupi-
tele Žďáru nad Sázavou, který akademii 
navštívil, a zároveň i otevřený dopis od zá-
stupců rodičů ve Školské radě. Tyto dopisy 
jsou k nahlédnutí na webových stránkách 
naší školy,“ doplnil Kadlec, který dodal, 
že tyto ohlasy jsou pro žáky i pro peda-
gogy velkým oceněním za  odvedenou 
práci při přípravě programu.

Akademie se na  Základní škole Ko-
menského 2 koná vždy jednou za 10 let, 
naposledy tedy proběhla v  roce 2005 
při padesátém výročí.

záštitou Ministerstva kultury ČR, probí-
há již od roku 2007 a jejím cílem je mo-
tivovat knihovny k lepším službám a co 
největší vstřícnosti k  dětským uživate-
lům. O hlavním vítězi soutěže rozhodu-
je porota složená ze zástupců Národní 
knihovny ČR, SKIP a  generálního part-
nera soutěže, firmy 3M.

(red)

Součástí pobytu byla pak také návštěva 
místní střední školy a prohlídka města Li-
moges s unikátní katedrálou. Velké uznání 
jsme získali i prezentací tradičních českých 
výrobků na  slavnostním večeru národů. 
I  polka v  podání našeho basketbalového 
týmu se líbila,“ přiblížila Markéta Pohan-
ková.

O úspěch pod vedením trenára Jaro-
slava Odvárky se zasloužily: Zuzana 
Holéczyová, Lada Štěpánková, Kateři-
na Gregarová, Lucie Kopicová, Barbora 
Horáková, Viktorie Pazourová, Adriana 
Smělíková a Ivana Mašková.

(red)

První přípravné práce na  škole letos 
začaly již začátkem školního roku, kdy 
se upřesňovala koncepce akademie 
a  výběr vystoupení, tak aby byl pro-
gram co nejpestřejší. Později probíhal 
nácvik jednotlivých čísel a  výběr hud-
by. V poslední fázi příprav se zajišťova-
ly technické náležitosti jako osvětlení, 
ozvučení a  výroba videoprezentací. 
Do letošní akademie se aktivně zapojilo 
přes 270 žáků školy, většina pedagogů 
a dokonce i někteří rodiče. Celý tým pra-
coval pod vedením učitelky Petry No-
votné, která si přípravu školní akademie 
vzala na starost. „Akademie se zúčastnili 
i  naši bývalí žáci, sourozenci Křivovi. Pře-
kvapilo nás, jak vyzráli, pobavili publikum 
nejen svými akrobatickými výkony, ale 
i  vtipným slovem. Dojalo nás, jak pěkně 
komentovali svůj vztah ke své bývalé ško-
le,“ sdělil Kadlec. „Přestože jsem průběžně 
sledoval přípravy akademie, finální výsle-
dek mě překvapil, dojal a  utvrdil v  pře-
svědčení, že máme výborné žáky a kvalit-
ní pedagogy,“ doplnil ředitel.

(red)

Žďárská knihovna se řadí mezi nejlepší v republice

Basketbalistky z gymnázia bojovaly na mistrovství světa ve Francii

Nejstarší škola oslavila šedesátiny školní akademií
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Program letošního Slunohraní budí nadšení a zvědavost
V  sousedním Novém Městě na  Mo-
ravě se letos již po  šesté uskuteční 
velkolepá hudební událost Novo-
městské Slunohraní. V  prostorách 
Horácké galerie proběhnou hudební 
workshopy pro hráče na  smyčcové 
nástroje. Kromě Janáčkova kvarteta 
se letos lektorské role ujme také svě-
tově proslulá umělkyně Iva Bittová. 
Novoměstské Slunohraní bude pro-
bíhat od 8. července do 10. července 
2015.

Neoddělitelnou součásti Slunohraní je 
také série tří koncertů na nádvoří.  Kon-
certní sérii zahájí 8. července jazzová 
zpěvačka Melanie Scholtz, následující 
den čeká posluchače sólový koncert Ivy 
Bittové. Třetí, závěrečný, večer zahájí Ja-
náčkovo kvarteto. Společně s  předním 
českým houslistou Bohuslavem Matouš-
kem přednese Dvořákův smyčcový kvin-
tet. Druhá část večera pak bude patřit 
Letnímu orchestru, který pod taktovkou 
Richarda Kružíka zahraje skladby An-
tonia Vivaldiho a  koncertní fantazii pro 
cimbál a orchestr z dílny Dalibora Štrun-

ce. Inspirativního setkání a  hudebních 
workshopů se zúčastní více než 30 hu-
debníků, kteří přicestují z  různých míst 
České republiky, ale i ze zahraničí. Vznik-
ne zde také komorní smyčcový orchestr, 
který se hned v pondělí odpoledne pus-
tí pod vedením zkušeného dirigenta Ri-
charda Kružíka do přípravy koncertního 
programu.

Iva Bittová přijede do  Nového Měs-
ta na  Moravě ve  čtvrtek 9. července 
a s muzikanty stráví celý den, v průběhu 
kreativního workshopu s  nimi připraví 
společnou skladbu pro večerní koncert. 
„Hudební workshop je vždy dobrodružství, 
těším se na něj,“ sdělila Iva Bittová. „Bude-
me mít prostor k improvizaci i muzicírová-
ní, přes hudbu se propojíme. Věřím, že vět-
šina muzikantů najde inspiraci i  odvahu 
k poznání nových možností interpretace,“ 
doplnila Bittová. Kousek svého sólového 
koncertu se Iva Bittová rozhodla propo-
jit také s Janáčkovým kvartetem. Diváky 
Slunohraní tak čeká jedinečný zážitek 
a zcela unikátní večer.

(red)

„Jsem fascinovaná tím, jak jsme v podstatě lehko manipulovatelní,“ 
říká slovenská choreografka Petra Fornayová                   www.korespondance.cz

Se začátkem letních prázdnin se 
do  Žďáru nad Sázavou sjede několik 
vynikajících zahraničních i  českých 
choreografů a umělců v čele s věhlas-
ným Divadlem bratří Formanů, kteří 
přijedou své projekty představit ná-
vštěvníkům festivalu KoresponDan-
ce, který se uskuteční od 3. do 5. čer-
vence. 

„Podobně jako loni i  letos doufáme, že se 
nám podaří propojit návštěvníky s umělci, 
kteří každoročně z festivalu odjížděli nad-
šeni přívětivou a  rodinnou atmosférou,“ 
sdělila mluvčí festivalu Šárka Marouško-
vá. Jednou ze zahraničních hostů je také 
slovenská choreografka Petra Fornayo-
vá, které jsme se zeptali na pár otázek.

Jak vznikla Vaše spolupráce s festiva-
lem KoresponDance?
Marie Kinsky poznám už veľa rokov, sle-
duje moju tvorbu, predstavenie sa jej 
páčilo, a  tak nás pozvala. Podstatná je 
ale spolupráca Asociácie súčasného tan-
ca, ktorú v Bratislave vediem, so SE.S.TA, 
najmä práca na  dvoch veľkých projek-
tech – DanceLab A3 a  KoresponDance 
Europe mali za  cieľ podporiť tvorbu 
v  súčasnom tanci v  Čechách a  na  Slo-
vensku, SE.S.TA. bola ich hlavným orga-
nizátorom.

Na festivalu představíte své dílo Ob-
jekty výzkumu. Co Vás při jeho tvor-
bě inspirovalo?
Som fascinovaná tým, ako sme v  pod-
state ľahko manipulovateľní – informá-
cie, ktoré prijímame, ovplyvňujú – hoci 
aj podvedome – naše uvažovanie, ná-
zory, konanie. Kedysi povedal Marshall 
McLuhan slávny výrok: „Médium je po-
solstvo.“ Denne sme vystavení množ-
stvu informácií, ktorým niekedy ani sami 
nerozumieme, ktoré sú často podávané 
vytrhnuté z kontextu a my sme ochotní 
im prisudzovať výpovednú hodnotu. 
Predstavenie pracuje presne s  týmto 
fenoménom: može byť vnímanie ab-

straktného tanca pozmenené po  tom, 
čo divák získa istú sadu informácií o  in-
terpretkach? To, či sú pravdivé alebo 
nie, divák netuší. Ďalším doležitým mo-
mentom při tvorbe bol fakt rozdielneho 
prístupu v posudzování kvality určitých 
výsledkov či diel. Kým umenie je čas-
to objektívne nemerateľné, v  športe či 
vede jej imamentne prítomný moment 
merateľnosti. V  predstavení sme tieto 
dva sposoby postavili vedľa seba, sami 
zvedaví na  konfrontáciu racionálneho 
a emotívneho v našom vyhodnocovaní 
prijímaných informácií.

Proč by divák měl Vaše představení 
určitě navštívit?
Možno práve preto, aby zistil, či to fun-
guje alebo nie. V  bulletine píšeme, že 
objektom výskumu sa stávajú nielen 
interpretky, ale aj diváci samotní. Tak asi 
práve preto.

Na  co se na  festivalu Vy osobně nej-
více těšíte?
Těším sa, že si festival konečně osobne 
zažijem a užijem. A na predstavenie Hal-
ky Třešňákové, o ktorom som veľa poču-
la, a na všetkých ľudí, čo sa prídu pozrieť 
a s ktorými sa stretnem. (red)

Objekty výzkumu  Foto: Lea  Lovišková
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Kronika Města
Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou
mělo ke dni 27. dubna 2015
celkem 21 561 občanů,
přihlášených k trvalému pobytu.

Ke dni 26. května 2015 mělo 
město Žďár nad Sázavou 
celkem 21 541 občanů 
přihlášených k trvalému pobytu.

Děti narozené v březnu 2015 
Eliáš Zdražil 1. 3. ZR 1
Daniel Herka 4. 3. ZR 1
Matyáš Dvořák 6. 3. ZR 7
Petr Ježek 7. 3. ZR 2
Adam Wasserbauer 7. 3. ZR 3
Tora Švomová  10. 3. ZR 4
Filip Zelený   11. 3. ZR 4
Adéla Horká 12. 3. ZR 3
Ema Karásková  17. 3. ZR 1
Šárka Rubínová  18. 3. ZR 3
Adam Kryštof  19. 3. ZR 5
Vít Karpíšek 20. 3. ZR 2

Lukáš Roudenský 25. 3. ZR 3
Tereza Jelínková 26. 3. Stržanov

Životní jubilea v červnu 2015
Jaroslava Sadílková 6. 6. 90 let ZR 3
Olga Komínková 10. 6. 80 let ZR 3
Božena Nejedlá 12. 6. 103 let ZR 3
Aloisie Sýkorová 16. 6. 91 let ZR 3
Jaroslav Měšťan 17. 6. 80 let ZR 2
Marie Miltová 20. 6. 85 let ZR 1
Miroslav Řezníček 24. 6. 85 let ZR 3

Srdečně gratulujeme!

Letní provoz Kina Vysočina, čeká nás měsíční pauza
Kino Vysočina bude od 20. července 2015 do 20. srpna 2015 uzavřeno. Vedení kina tak rozhodlo hned z několika důvodů. 
„V letních měsících se návštěvnost kina snižuje, rozhodli jsme se proto v termínu od 20. července do 20. srpna kino pro veřejnost 
uzavřít. V této době proběhne nutná údržba budovy Kina Vysočina. Je také třeba rozplánovat blížící se opravy elektroinstalace 
a zajistit další provozní náležitosti,“ sdělila za provozovatele Kina Vysočina, ředitelka příspěvkové organizace Kultura Žďár 
Marcela Lorencová. „Věříme, že nabídka letního kulturního vyžití ve městě občany uspokojí a měsíc, kdy bude kino mimo provoz 
nebude problém. Navíc od 28. července do 31. července naše město opět navštíví Kinematograf bratří Čadíků, který bude promítat 
na náměstí Republiky,“ doplnila Lorencová. (red)
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Výstavy

úterý 30. června 2015 až neděle 23. srpna 2015
JIŘÍ VAŠICA – mramor, LENKA DOBEŠOVÁ – grafika
út – pá 10.00 až 12.00 a 14.00 až 17.00
so – ne 14.00 až 17.00
výstavní síň Staré radnice

úterý 7. července 2015 až neděle 30. srpna 2015
FIMFÁRUM ANEB DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
út – pá 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00
Regionální muzeum na Tvrzi

středa 1. července 2015 až pondělí 31. srpna 2015
v půjčovní době knihovny
CÍNOVANÉ ŠPERKY – výstava Jany Klímové
DĚTSKÁ PORTFÓLIA
MISTR JAN HUS
Knihovna M. J. Sychry

Kulturní akce

CONCENTUS MORAVIAE – Harfové dny
XX. mezinárodní hudební festival 13 měst
čtvrtek 18. června 2015, 19.30 hodin
JANA BOUŠKOVÁ - harfa, IEUAN JONES - harfa
barokní sály v zámku Žďár
pátek 19. června 2015, 19.30 hodin
PARK STICKNEY – jazzová harfa
kulturní centrum Batyskaf
sobota 20. června 2015, 19.30 hodin
MERLICE – harfové duo
sál prelatury v zámku Žďár

pátek 19. června 2015, 18.30-22.30 hodin
POLÁRNÍ ZÁŘE A JEJÍ VLIV – Ing. Miloš Jiránek
Klub Univerzum, Dolní 1

sobota 20. června 2015, 9:00 hodin 
STREETBALLOVÝ TURNAJ 
hřiště za halou u 2. ZŠ

sobota 20. června 2015, 10:00 hodin
ŽĎÁRSKÁ LIGA MISTRŮ – Cyklistická časovka
start u plynáren, Žďár - Sklené

sobota 20. června 2015, 20:00 hodin 
TANEČNÍ ZÁBAVA - AIRBACK 
I. nádvoří zámku Žďár

úterý 23. června 2015, 17:00 hodin
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ULICE NÁDRAŽNÍ
sraz před vlakovým nádražím

čtvrtek 25. června 2015, 20:00 hodin
TATABAND
kulturní centrum Batyskaf

pátek 26. června 2015, 18.15-20.15 hodin
AKÁ JE DOBA, V KTOREJ ŽIJEME
PhDr. Pavol Vyletěl
Klub Univerzum, Dolní 1

sobota 27. června 2015, 8:00-12:00 hodin
ŽĎÁRSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí Republiky

neděle 28. června 2015, 10:00 hodin 
XTRAIL VYSOČINA 
Pilská nádrž

pondělí 29. června 2015
NA POMOC SENIORŮM KRAJE VYSOČINA
Dům s pečovatelskou službou, Libušínská 11

pondělí 29. června 2015 až sobota 4. července 2015
TVOŘIVÝ PŘÍSMĚSTSKÝ TÁBOR
ZUŠ F. Drdly, zámek Žďár

sobota 4. července 2015, 9:00-20:00 hodin
VĚŽ OTEVŘENA
věž kostela sv. Prokopa

pátek 3. července až neděle 5. července 2015
FESTIVAL KORESPONDANCE
zámek Žďár

středa 8. července až pátek 10. července 2015
SLUNOHRANÍ
nádvoří Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

pátek 10. až sobota 11. července 2015
FESTIVAL POD ZELENOU HOROU
I. nádvoří zámku Žďár
pondělí 13. července 2015
OCHRANA ŽIVOTA, ZDRAVÍ A MAJETKU
Dům s pečovatelskou službou, Libušínská 11

čtvrtek 16. července 2015, 20.00-22.00 hodin
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

sobota 18. července 2015, 8:00-12:00 hodin
ŽĎÁRSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí Republiky

sobota 18. července 2015, 20:00 hodin 
TANEČNÍ ZÁBAVA - LIQUID FACE rock 
I. nádvoří zámku Žďár




