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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v  červenci opět 
oslovil prostřednictvím Žďárského zpra-
vodaje. Horké letní dny, kterými odstar-
tovaly prázdniny, nás lákaly spíše k vodě 
než do  pracovního procesu. Chod na-
šeho města se však nezastaví ani v létě, 
nemůže si vzít „dovolenou“. Rád bych vás 
proto seznámil s  několika věcmi, které 
letošní léto přinese. 

Poslední červnová rada města schvá-
lila vytvoření pozice městského architek-
ta. V  průběhu prázdnin pak odstartuje 
výběr konkrétního člověka, který tuto 
pozici obsadí. Další kroky v  rozvoji na-
šeho města by již od podzimu měly být 
řešeny s důrazem na architekturu veřej-
ného prostoru a urbanismus.  

Léto je také tradičně ve znamení dnů 
partnerství, přičemž letos je hostitelem 
této akce francouzské městečko Cai-
ranne.  Zde se žďárská delegace potká 
i s přáteli z dalšího partnerského města – 
belgického Flobecqu. Všem zde předáme 
pozvánky na příští rok, kdy bude hostite-
lem této události naše město. 

Období prázdnin je vždy spojeno 
také s  čilým stavebním ruchem, s  opra-
vami silnic či inženýrských sítí. Musíme 
se nachystat na  určitá omezení, která 
nám tyto stavby přinesou, a  to hlavně 
v  dopravě.  Vedle první části obchvatu 
města mezi Mělkovicemi a  Brněnskou, 
bude letos zásadní oprava povrchu 
na  ulici Neumannova. V  rámci této in-
vestice přibudou také nové parkovací 
zálivy pro bezpečné zastavení před gym-
náziem. Na podzim nás čeká kompletní 
obnova Smetanovy ulice, kde se počítá 
i s rekonstrukcí kanalizace.

Závěrem bych vám chtěl popřát, ať si 
letošní léto opravdu užijete, ať už budete 
na dovolené, doma ve městě, nebo strá-
víte víkend na některé z kulturních akcí, 
kterými letos naše město ožije v  rámci 
programu Léto ve Žďáře. 

Zdeněk Navrátil

Začala první etapa restaurátorských prací
K restaurování sousoší Nejsvětější 
Trojice bylo orgánem památkové 
péče, tj. odborem rozvoje a  územ-
ního plánování, vydáno závazné 
stanovisko v  listopadu loňského 
roku. V současné době probíhá prv-
ní etapa restaurátorských prací, a to 
restaurování vrcholového sousoší, 
vlastního sloupu se sochami andě-
lů, trojbokého podstavce a  tří soch 
světců. Obnovu kulturní památky 
provádí Martin Kovařík, akademic-
ký sochař a restaurátor ze Svratky.

Morové sloupy se stavěly jako výraz 
díků za  odeznění morové epidemie, 
která řádila především ve středověku 
a  postihla mnohá česká města. Auto-
rem žďárského barokního sousoší, kte-
ré pochází z  roku 1706, je kamenoso-
chař Jakub Steinhübel. Morový sloup 
je tvořen trojlaločnou základnou, ohra-
ničenou balustrádou z  hranatých ku-
želek. Na pilířích mezi kuželkami jsou 
symboly Nejsvětější Trojice a nad těmi-
to pilíři na podstavcích koule. V trojbo-
kém podstavci je jeskyně se sv. Rozálií, 
na římse sochy světců: sv. Šebestiána, 
sv. Floriána a  sv. Jana Nepomuckého. 
Následuje trojboký hranol se třemi an-
děly a  na  vrcholu postava Boha Otce 
držícího kříž s  Kristem, nad ním holu-
bice (Duch svatý). Okolo sloupu jsou 
osazeny osmiboké kamenné sloupky, 
propojené kovanými řetězy.

Předchozí restaurátorské zásahy, re-
spektive zaznamenaná obnova a údrž-
ba, proběhly v letech 1739, 1826, 1870, 
1900, 1930, 1955, 1961, 1992 až 1997, 
naposledy v letech 2004 a 2005. Někte-
ré části sousoší byly při těchto zásazích 
nahrazeny. Současný stav památky je 
sice narušený, ale ne nějak závažně, 
přesto vyžaduje obnovu. Například 
povrch kamene je pokryt nečistotami 
a  mikrovegetací, ve spárách schodů 
jsou i  vyšší rostliny. Povrch pískovce 
je vymytý, zvláště na  důležitých par-
tiích sousoší jsou zřejmé probíhající 
abrazivní procesy a  povrchová koro-
ze. Sochařská výzdoba vykazuje velké 
množství defektů, daných vlastnostmi 
kamene a povětrnostními vlivy. Množ-
ství tmelů a vysprávek bylo nahrazeno 
či vzniklo při posledním restaurování. 

Materiál většinou odpovídá struktu-
rou i  barevností originálu, v  průběhu 
prací je ale nutné stav bývalých oprav 
lokálně ověřovat. Kovové prvky, u kte-

rých jde zejména o novodobé náhrady 
původních atributů či dalších prvků, 
jsou po poslední obnově z nerezového 
materiálu, pozlacené mědi, či antiko-
rozně ošetřeny a z toho důvodu podle 
vizuálního posouzení v relativně málo 
narušeném stavu.

Záměr, vycházející z  prohlídky díla 
a z archivních rešerší, navrhuje prove-
dení souhrnného souboru opatření, 
jehož cílem je způsob rozšířené ochra-
ny této památky proti vlivu prostředí, 
podnebí, mikrobů a  podobně. Jedná 
se o čištění povrchu, biosanaci, lokální 
zpevnění a injektáž, tvarové doplnění, 
plastické a barevné retuše, revize a ob-
novu spárování, částečnou či úplnou 
obnovu povrchových úprav u kovo-
vých prvků, závěrečnou konzervaci 
a  hydrofobizaci exponovaných míst. 
Výraz přírodního kamene změněn ne-
bude. 

V roce 2014 proběhla v rámci rekon-
strukce nám. Republiky obnova ka-
menných schodových stupňů a  pilířů 
s řetězy a dále byl také opraven poško-
zený prvek balustrády.

Letošní opravy morového sloupu 
budou stát 193 800 korun bez DPH, 
z toho 122 000 bude činit dar od SATT, 
a.s. z loňského roku,  zbývajících 71 800 
pokryje město ze svého rozpočtu.

 
 (red)

Právě probíhající opravy Foto: adl
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Co je nového? Aneb poznámky z rady
Ano i ne (vlastně obráceně)

Komise rozvoje města, resp. její pra-
covní skupiny překládají první závěry. 
Ta klafarská doporučuje dočasně za-
stavit a  přehodnotit celé území nebo 
pokračovat v  dříve navržené studii. 
Mezi radními zavládla patová situace, 
a tak se musíme sejít mimořádně ještě 
jednou pouze k tomuto tématu. Zato 
vytvoření pozice městského architekta 
nebo také architektonického dohledu 
má zelenou. Hlaste se, prosím.

Šetříme. Kdo nás pochválí?
„Vylepšení“ silnice od brněnského 

kruháku na Jamskou pořídíme o nece-
lé 3 mil. (korun) levněji. Dobrý, ne?

Turistická sezóna v  městské hro-
madné dopravě

Navrhli jsme, na  ZDAR přišli, před-
stavili. A  bude to. Jízdenka na  měst-
skou dopravu na 24 hodin. Vypadá to 
na  celý den. Novinkou návštěvníkům 
vpřed. (více na str. 12 - poznámka redak-

ce)
Podporujeme kulturu. Jsme kulturní 
občané?

CONTENTUS MORAVIAE bude i  na-
dále součástí našeho města. Minimál-
ně do roku 2019. Dobrá zpráva pro mi-
lovníky opravdu dobré muziky. Radost, 
radost a zase radost.

Zdeněk Kulhánek, zastupitel a radní
města Žďár nad Sázavou

Blíží se oprava ulice Neumannova, 
dlouhodobé uzavírky se však řidiči bát nemusí
O rekonstrukci vozovky v ulici Neu-
mannova ve Žďáře nad Sázavou se 
jednalo již v prosinci minulého roku. 
Předpokládané náklady se podle 
odboru rozvoje a  územního plá-
nování vyšplhají k šesti milionům 
korun bez DPH. Podle pracovníka 
tohoto odboru Petra Fuksy je však 
její oprava nutností, protože kon-
strukce vozovky již překročila svoji 
životnost.

Stavební firma, která zvítězí ve vý-
běrovém řízení, začne s  opravou již 
po letních prázdninách, předpokládá 
se přelom září/říjen 2015. Oprava byla 
zastupitelstvem odhlasována již v pro-
sinci minulého roku. V novém rozpočtu 
pro rok 2015 se tak s rekonstrukcí opo-
třebované vozovky počítalo. Finanční 
výbor při jeho projednávání odhlaso-
val mimo jiné i úvěr ve výši 15 milionů 
korun, díky kterému město bude moci 
financovat opravu ulice Neumannova 
a vytvoření propojky z Jamské ulice. 

Ve čtvrtek 2. července 2015 předal 
projektant Miloslav Eliáš odboru roz-
voje a  územního plánování městské-
ho úřadu projektovou dokumentaci k 
opravám na této městské komunikaci. 
Aby ale mohly práce na  úpravě povr-
chu vozovky v ulici Neumannova začít, 
musel odbor rozvoje a územního plá-
nování požádat o  stavební povolení. 

„Až poté bude možné vypsat výběrové 
řízení na dodavatele stavby,“ upřesňuje, 
co vše je potřeba do začátku realizace 
zařídit Petr Fuksa.

Oprava spočívá v  odfrézování vrst-
vy vozovky, odstraněny budou vodící 
dvojřádky ze žulových kostek a stávají-
cí betonové obruby budou vyměněny 
za  kamenné. Provedeny budou i  další 
nutné opravy. Celková délka opravo-
vané komunikace činí asi 900 metrů, 
jde tedy o úsek od křižovatky s Nezva-
lovou ulicí po křižovatku s  Dolní ulicí. 
Dlouhodobého uzavření ulice se však 
občané bát nemusí, protože práce 
budou probíhat převážně za provozu. 
„Pouze při pokládce finální asfaltové 
vrstvy bude ulice na čas uzavřena,“ dopl-
nil Petr Fuksa z odboru rozvoje a územ-
ního plánování.

(red)Neumannova ul. Foto: Nikola Adlerová

Zdeněk Navrátil
starosta města

Jaroslav Kadlec
vedoucí odboru komunálních služeb

Martin Kunc
vedoucí městské policie

Petr Krábek
vedoucí odboru sociálního

Josef Klement
místostarosta města

Zdeněk Kubík
vedoucí dopravního inspektorátu

Zástupci města:Setkání s vedením města: Vše, co Žďáráky tíží

Přijďte s vedením města prodiskutovat své nápady, připomínky a vize, 
tentokrát na libovolné téma. Společného setkání a následné diskuze se 
zúčastní i další hosté z řad vedoucích odborů městského úřadu a zástupci 
městské a dopravní policie.

Setkání se uskuteční ve středu 2. září 2015 od 17.00 hodin 
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

„Vážení spoluobčané, další Setkání s občany nás nyní čeká až v září. V letních 
měsících se mnoho z vás věnuje svým rodinám, koníčkům a cestování. Užijte si 
proto co nejvíce sluníčka a letních dní. Načerpejte energii a přijďte v září diskutovat 
s vedením města na témata, která vás tíží.“

Zdeněk Navrátil
starosta města
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Pozitivní, usměvavá a plná energie. Oslavila 103. narozeniny
V pátek 12. června 2015 oslavila nej-
starší obyvatelka Domu klidného 
stáří ve Žďáře nad Sázavou Božena 
Nejedlá úctyhodné 103. narozeniny. 
K životnímu jubileu jí přišli popřát 
jak zástupci obce Vepřová, odkud 
pochází, tak i ředitel Sociálních slu-
žeb města Žďár nad Sázavou Václav 
Šerák a  zaměstnanci Domu klidné-
ho stáří.

Navzdory svému věku je paní Ne-
jedlá stále vitální, usměvavá a skromná 
žena. Doposud nejraději čte a  zajímá 
se o dění kolem sebe. „Dřív jsem četla 

hodně knih od spisovatelky Bittnerové, 
teď už čtu ale hlavně časopisy, které mi 
nosí dcera. To víte, pořád mě zajímá co 
se kde děje,“ sdělila s úsměvem Božena 
Nejedlá. Paní Nejedlé hodně pomáhá 
udržovat se v  dobré náladě také její 
spolubydlící Božena Vávrová, se kterou 
si padly do  noty hned od samotného 
začátku.

103letá jubilantka oslavila letos 
v Domě klidného stáří již čtvrté naro-
zeniny a i přes svůj vysoký věk se stále 
cítí velmi dobře. Na naši otázku, jaký je 
její lék na dlouhověkost, se jen od srd-
ce zasmála a sama se podivila, že vlast-
ně vůbec neví, čím si dlouhověkost 
zasloužila. Pravda je ale taková, že paní 
Božena má za  sebou dlouhý, ale také 
nelehký život. V mládí pracovala v  ro-
dinném hospodářství a  jako nejstarší 
dcera musela hodně pomáhat i s ostat-
ními sourozenci. Když sourozenci po-
vyrostli, odešla paní Nejedlá do  světa 
a pět let sloužila, jak sama říká, u pánů, 
aby si vyzkoušela, jak se žije také ně-

kde jinde. Paní Nejedlá se pak vdala 
a měla tři dcery, vnoučat a pravnoučat, 
jak poznamenala, mnoho nemá, ale žijí 
všude možně po světě. 

Oslava 103. narozenin proběhla 
podle paní Nejedlé jako každá jiná, jen 
celý pokoj vypadal jako v květinářství. 
„Nejvíc starostí s darovanými květinami 
pak měla zase paní Vávrová,“ doplnila 
s úsměvem oslavenkyně. „Paní Nejedlá 
je velmi skromná, nekonfliktní, má ráda 
svůj klid. Nerada si o  něco říká, nechce 
obtěžovat. Snaží se maximum věcí udě-
lat sama, nechce být závislá na druhém 
člověku. Je to velmi srdečná žena, kte-
rá za  vše vždycky několikrát poděkuje,“ 
sdělila vedoucí Domu klidného stáří 
Eva Josífková. „Paní Nejedlé ještě jednou 
přejeme vše nejlepší, pevné zdravíčko, 
spoustu životního elánu, klidu a  božího 
požehnání,“ popřála Josífková. 

I za  redakci Žďárského zpravodaje 
přejeme paní Nejedlé ještě mnoho elá-
nu, zdraví a vitality.

(red)

Souhlas obce k doplatku na bydlení lidem žijícím v ubytovnách
V letošním roce vstoupila v platnost 
novela zákona č. 111/2006 Sb., o po-
moci v  hmotné nouzi, kde je nově 
vložena podmínka souhlasu obce 
v případě posuzování nároku na do-
platek na bydlení u žadatelů o dáv-
ku, kteří užívají k dlouhodobému 
bydlení ubytovací zařízení na území 
dané obce.

 

Obec má od května 2015 povinnost 
na  základě písemné žádosti Úřadu 
práce ČR, který je příslušný v  rozho-
dování o doplatku na bydlení, vydávat 
u dožadovaných osob souhlasné či ne-
souhlasné stanovisko s  poskytováním 
uvedené dávky. Toto závazné stano-
visko obce je nezbytnou podmínkou 
pro získání nároku na doplatek na by-
dlení.

Město Žďár nad Sázavou obdrželo 
od Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou 
devět žádostí o vydání závazného sta-
noviska celkem pro  15 osob žijících 
v  Hotelovém domě Morava. Po pro-
šetření situace posuzovaných osob, 
město vydalo souhlasné stanovisko ke 
všem žádostem.   

Petr Krábek, odbor sociální

Žďár nad Sázavou a Rada dětí podporují nápady mladých lidí
Dnešní mladí lidé mají často spous-
tu zajímavých nápadů jak vylepšit 
svou obec. Většinou ale nemají fi-
nanční prostředky na  jejich realiza-
ci. První kolo prezentace projektů 
ukázalo, že o dobré nápady ve Žďáře 
není nouze. 

Díky projektu „Mládež kraji“ mají 
lidé ve věku 15 – 26 let možnost získat 
až třicet tisíc korun na realizaci vlastní-
ho nápadu. „Smyslem projektu je praco-
vat s mladými, aktivními lidmi na  jejich 
nápadech, vzdělávat je v  oblasti řízení 
projektů a jejich financování a následně 
finančně podpořit jejich nápady,“ sdělil 

Jan Burda, předseda představenstva 
Rady dětí a  mládeže Kraje Vysočina, 
který projekt na Vysočině koordinuje.

Velmi zajímavé prezentace projektů 
zhlédla již v  květnu 2015 komise slo-
žená ze zástupců města, úřadu i Rady 
dětí. „Jsem velmi příjemně překvapen 
zajímavými nápady i kvalitou prezenta-
cí,“ sdělil místostarosta Josef Klement 
a  dodal: „jsem rád, že ve Žďáře máme 
mladé lidi, kterým není lhostejné, co se 
ve městě děje a jak město vypadá.“

Podporu získaly tři zajímavé projek-
ty. Obyvatelé Žďáru se tak mohou tě-
šit na  prosincový charitativní koncert, 
propagaci místních hudebních usku-

pení a galerii, která vznikne na gymná-
ziu. Dobrou zprávou je, že se schvále-
ním podpory bylo zároveň vyhlášeno 
druhé kolo projektu. Zapojit se mohou 
neformální skupiny minimálně čtyř 
mladých lidí ve věku 15 – 26 let. Nápa-
dy je možné registrovat na  stránkách 
projektu až do 13. září 2015. Podrobné 
podmínky pro  schvalování i  realizaci 
projektů jsou na  webu a   facebooku. 
Na realizaci projektu se podílejí měs-
to Žďár nad Sázavou a  Ministerstvo 
školství, mládeže a  tělovýchovy. Více 
informací: Jan Burda, 777 750 131, 
info@rdmkv.cz 

 (red)
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Vyhodnocení grantového programu EDIČNÍ ČINNOST 2015
Pro rok 2015 byl zastupitelstvem 

města schválen dotační program EDIČ-
NÍ ČINNOST 2015 v celkovém objemu 
60 tisíc korun. Do stanoveného termí-
nu byly podány celkem čtyři projekty, 
z nichž jeden byl vyřazen pro adminis-
trativní nesoulad. 

Návrhy finančních dotací byly pro-
jednány a  navrženy Kulturní komisí a 

předloženy radě města. Radní měs-
ta dne 29. června 2015 projednali 
a  schválili navrženou výši finančních 
dotací z  programu EDIČNÍ ČINNOST 
2015 jednotlivým žadatelům. Cílem 
schválených dotací je vytvoření pod-
mínek na  podporu ediční, publikační 
a  propagační činnosti ve prospěch 
města. ošks

Daruje krev již více než 40 let
Krev je bezesporu nejcennější teku-
tinou a v současné medicíně má ne-
zastupitelnou a  stále rostoucí roli, 
neboť přes veškerý vědecký pokrok 
ji nelze uměle vyrobit. Proto si všich-
ni vážíme dárců krve, kteří nezištně 
pomáhají nemocným a  mnohdy 
umožňují zachránit ohrožený život.

Oblastní spolek Českého červeného 
kříže (ČČK) Žďár nad Sázavou pravi-
delně oceňuje dárce z  regionu. Letos 
koncem června předávali zástupci 
ČČK a  transfuzní stanice v  Novém 
Městě na  Moravě na  Staré radnici 26 
stříbrných medailí prof. MUDr. Jana 
Janského za 20 bezpříspěvkových od-
běrů, 23 zlatých medailí za 40 bezpří-
spěvkových odběrů, pět zlatých křížů 
III. stupně za  80 bezpříspěvkových 
odběrů a  jeden zlatý kříž I. stupně 

za 160 bezpříspěvkových odběrů. Toto 
ocenění převzal výjimečný dárce Josef 
Rouš, ročník 1951, který se vyučil a až 
do důchodu pracoval ve žďárské firmě 
ŽĎAS, a. s. Více než 40 let byl občanem 
města Žďáru nad Sázavou, pár let před 
důchodem koupil domek v  Bohdal-
ci, který si postupně zrekonstruoval, 
a  nyní tam tráví zasloužený odpoči-
nek. „Daruji krev již více než 40 let. Nikdy 
jsem nad tím ale nepřemýšlel, jako nad 
nějakou záslužnou činností. Je to pros-
tě něco, co k mému životu už tak nějak 
patří,“ sdělil 160násobný dárce Josef 
Rouš. „Asi 20 krát jsem byl také na odbě-
ru plazmy a zaregistroval jsem se i mezi 
dárce kostní dřeně,“ doplnil Rouš. 

Darovat krev je možné čtyřikrát 
do  roka a  odebírá se vždy 500 milili-
trů, Josef Rouš má před sebou již po-
slední dárcovský rok. „Darovat krev je 

možné pouze do  65 let, celkem si tedy 
myslím, že docílím 165 odběrů,“ sdě-
lil Rouš a s úsměvem dodal, že je rád, 
že jeho krev snad někomu pomohla. 
„Na darování krve nic není, jen silnější 
jehla, ale není to nic strašného,“ vyzval 
i ostatní Rouš. V průměru dostane ka-
ždý občan za svůj život čtyřikrát krevní 
transfúzi a dvanáctkrát preparát vyro-
bený z krve.

(red)

Proběhl třetí ročník akce S lesníkem do lesa
Vzdělávací akci pro  žáky čtvrtých 
tříd žďárských základních škol S les-
níkem do lesa již po třetí v řadě orga-
nizoval, pod záštitou starosty města 
Zdeňka Navrátila, Městský úřad 
Žďár nad Sázavou. V  předešlých le-
tech se z  kapacitních důvodů této 
akce zúčastňovaly střídavě pouze 
dvě školy. Vedoucí odboru životní-
ho prostředí Jaroslav Doubek se ale 
v letošním obrátil s žádostí o spolu-
práci také na rodinu Kinských, kon-
krétně tedy na  jejich lesního radu, 
aby se vzdělávací akce mohli zúčast-
nit všichni žáci 4. tříd ve městě.

   
Společné úsilí se tak nakonec vypla-

tilo, Kinští zajistili rovnocennou akci 
pro druhou polovinu žáků a historicky 
poprvé se tak akce S lesníkem do lesa 
konala pro  všechny žďárské čtvrťáky 

a jejich učitele.
Cílem tohoto projektu bylo uká-

zat dětem a  jejich učitelům lesnické 
činnosti v  praxi. Představit dřevo jako 
obnovitelnou surovinu a  les s  jeho 
hospodářskými i  sociálními souvis-
lostmi (sběr osiva, zalesňování, péče 
o  výsadby,  výchova, těžba, funkce 
lesa) včetně zvěře a  myslivosti, kte-
rá je nedílnou součástí života v  lese. 
Celý vzdělávací program byl realizo-
ván za účasti lesních pedagogů z Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina, zástupců 
Lesů České republiky, s. p., Hradec Krá-
lové, členů Okresního mysliveckého 
spolku Žďár nad Sázavou, Sboru dob-
rovolných hasičů Žďár n. S. II - Zámek, 
městské policie, Správy CHKO Žďárské 
vrchy, odborníků na zpracování dřeva 
(Stora Enso Žďírec nad Doubravou) 
a odborníků na sběr osiva ze stojících 

stromů. Pro druhou část žáků akci za-
jišťovali pracovníci firmy Kinský Žďár 
a.s. a Ústavu pro hospodářskou úpravu 
lesů Brno. I přes mírnou nepřízeň po-
časí se akce letos opět vydařila a  děti 
si z  lesa odnesly nejen stromky, které 
mohou dle svého uvážení vysadit u 
školy, či z lokálního dřeva vyrobené la-
vičky, ale také množství informací a ne-
zapomenutelných zážitků.

(red)

žadatel schválený 
příspěvek 

Ing. Hynek Jurman, 
Štěpánov nad Svratkou 10.000 Kč 

Ing. Mgr. Petr Škarvada, 
Brno 10.000 Kč 

Zdaraci, z.s. Praha, 
Žďár nad Sázavou 10.000 Kč 

CELKEM 30.000 Kč 
Celkový počet žádostí 4 
Pro administrativní nesoulad vyřazeny 0 
Schválené žádosti 3 
Neschválené žádosti 1 
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Představujeme odbory městského úřadu. Odbor dopravy
V tomto čísle Žďárského zpravoda-
je vám poněkud jinak představíme 
jeden z  nejnavštěvovanějších od-
borů, odbor dopravy. Najdete jej 
v budově MěÚ v části prvního patra 
a  v  „domečku“ napravo od hlavní 
budovy úřadu, kde je v provozu zku-
šební místnost pro žadatele o řidič-
ská oprávnění.

Příběh
Každý z nás má rád příběhy. Pojďme 

si jeden takový obyčejný o  setkáních 
člověka s pracovníky našeho úřadu vy-
právět. Malý chlapec, říkejme mu třeba 
Honzík, začal chodit do školy. Jednoho 
dne se v rámci výuky ocitl na Dětském 
dopravním hřišti. Tady se naučil jezdit 
podle dopravních předpisů na  kolo-
běžce a jízdním kole, za což dostal svůj 
první průkaz v  životě, průkaz cyklisty. 
Honzík postoupil do  dalšího ročníku 
a paní učitelka mu nabídla účast v sou-
těži, určené právě pro  jezdce na  kole. 
Zapojil se tedy do  Soutěže mladých 
cyklistů. Družstvo, ve kterém soutěžil, 
sice nevyhrálo, ale i tak se mu tato akce 
moc líbila. 

Nadešel osmý ročník jeho docházky. 
Jednoho dne se ve třídě objevila paní 
z městského úřadu a všem rozdala test 
znalosti pravidel provozu, ale i města, 
ve kterém žije. Bylo to základní kolo 
každoroční soutěže pro žáky 4. a 8. tříd 
Besipáček žďárský. Nyní byl Honzík 
úspěšnější a  svými znalostmi se pro-
bojoval do finále, kde se ve velké kon-
kurenci umístil na  krásném druhém 
místě. Byl pozván na slavnostní vyhlá-
šení vítězů na Starou radnici. Už dlou-
ho toužil po novém mobilu –  na radni-
ci obdržel od pana starosty poukázku 
na nákup zboží a hned druhý den si jel 
s tatínkem vybrat vysněný přístroj.

Léta plynula, se školou se již dáv-
no Honzík, spíše už Honza, rozloučil 
a  místo mobilu ho začala lákat rychlá 
kola. Přihlásil se tedy do  autoškoly, 
aby si mohl dopřát ježdění tatínkovým 
autem. Teorie ho moc nebavila, zato 
prohánění se po autocvičišti bylo to 
pravé. Kurz skončil a čekala ho zkouš-
ka před zkušebním komisařem. Na-
štěstí všechno dobře dopadlo a za 14 
dnů odcházel Honza z úřadu se zbrusu 
novým řidičským průkazem. Rodinná 
Felicie byla od teď stále pod Honzovým 
vedením na  cestách, a  když se někde 
objevila objížď ka, šťastně se usmíval, 
protože si mohl více užívat řízení. 

Šofér byl Honza čím dál lepší, a tak 
není divu, že přijal nabídku místní pře-
pravní firmy a nastoupil na místo řidi-
če nákladního vozu. Před nástupem 
do  zaměstnání si ovšem ještě musel 
obstarat kartu řidiče, protože jeho ta-
trovka měla digitální tachograf. Prá-
ce řidiče mu šla dobře a  zanedlouho 
si našetřil na krásnou zánovní Škodov-
ku, kterou prodával jeho kamarád. Ale 
ouha, Škodovce zanedlouho končila 
platná technická kontrola. Jeho první 
cesta proto mířila na  stanici měření 
emisí a  poté na „estékáčko“. Naštěstí 
ho nikdo cestou na  STK s  propadlou 
známkou nenachytal. Teprve teď spolu 
s kamarádem odjeli na „dopravku,“ aby 
ji zaregistrovali, a Honza mohl brázdit 
silnice ve svém autě.

Štěstí ale Honzu opustilo následu-
jící měsíc, kdy se při jedné projížďce 
zasnil a  probral se až po spatření čer-
vené plácačky policisty, který měřil 
rychlost v  nedaleké vísce. Ani netušil, 
že škodovkou frčel skoro 95 kilometrů 
v  hodině! Myslel, že to spraví pokuta, 
ale policista mu oznámil, že jeho pře-
stupek posílá do  správního řízení. 
Zanedlouho mu pošťačka přinesla 
úřední obálku s  předvoláním, a  tak 
Honzovy kroky zamířily na  stejnou 
úřední chodbu, kde dříve řešil příjem-
nější záležitosti. Copak těch 5 bodů, 
které mu byly přiděleny, by ještě tak 
nevadilo, horší byl ale pocit prázdné 
náprsní kapsy, ve které chyběl čerstvě 
odebraný řidičský průkaz. V práci se 
domluvil s  vedoucím a  ten ho dočas-
ně zaměstnal v dílně. No a mimo práci, 
však od toho je tady taxislužba, aby 
ho mohla kdykoli zavézt tam, kam je 
potřeba. 

Řidičák už měl Honza dávno zpát-
ky ve své kapse, když se oženil. Začali 
spolu s  manželkou promýšlet stavbu 
domku, kde by jim spolu bylo dobře. 
Protože jejich pozemek ležel blízko 
silnice, musel si obstarat povolení 
sjezdu a  připojení jejich domečku. 
Za dva roky bylo dostavěno a tehdy se 
jim narodila roztomilá Maruška. Rostla 
jako z vody a zanedlouho začala chodit 
do  školy. Jednoho dne se v  rámci vý-
uky … Ale to je vlastně stejný příběh.

Trocha čísel
Těchto Honzíků a  Marušek, jinak 

řečeno našich klientů, obsloužíme jen 
na přepážkách registru vozidel a řidičů 
bezmála 20 000 ročně při průměrné 

čekací době 9 minut a  době obsluhy 
14 minut. K tomu každý rok provede-
me 1 400 zkoušek žadatelů o  řidičské 
oprávnění nebo profesní způsobilost 
(vše průměrné údaje za  poslední 3 
roky). Dále pak vyřešíme přes 400 pře-
stupků v  dopravě, za  které udělíme 
pokuty za  téměř 1,5 milionu korun. K 
tomu je nutno připočítat více než 8 ti-
síc výpisů z registru vozidel (pro soudy, 
exekutory a  jiné subjekty), další de-
sítky rozhodnutí o  úpravách provozu 
na komunikacích a dalších písemností 
ročně, k jejichž vyřizování nás zavazuje 
výkon státní správy. To vše zvládá 12 
zaměstnanců.

Shrnutí
Hlavním úkolem odboru dopravy je 

zajištění výkonu státní správy v oblasti 
dopravně – správních agend pro oby-
vatele v  územním obvodu, ve kterém 
Městský úřad Žďár nad Sázavou vyko-
nává činnost státní správy v  přenese-
né působnosti. Odbor dopravy tedy 
nevykonává samosprávnou činnost, 
zajišťuje v plné míře pouze výkon stát-
ní správy, a  to prostřednictvím těchto 
činností (agend): 
Silniční správní úřad ve věcech silnic 
II. a III. třídy ve správním území obce 
s rozšířenou působností a ve věcech 
místních komunikací a  veřejně pří-
stupných účelových komunikací 
na území města Žďár nad Sázavou - 
stanovení trvalého i přechodného do-
pravního značení, povolování uzavírek 
komunikací, sjezdů, protlaků a  překo-
pů.
Stanice měření emisí - oprávnění k 
provozování stanic měření emisí, kon-
trolní činnost.
Koordinace BESIPu - dopravní výuka 
dětí, preventivní akce.
Registr silničních vozidel - registrace 
vozidel, přestavby vozidel, schvalování 
technické způsobilosti vozidel.
Registr řidičů - řidičské průkazy, pro-
fesní způsobilost řidičů, bodový sys-
tém, karty v  systému digitální tacho-
graf.
Taxislužba - průkazy pro  řidiče taxi-
služby, kontrolní činnost.
Přestupky v dopravě - řešení přestup-
ků v  souvislosti s  provozem motoro-
vých vozidel.
Autoškoly - zkušební komisaři řidičů, 
registrace autoškol, správa autocvičiš-
tě.                                          Jaroslav Miklík, 
 vedoucí odboru dopravy
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Zdržení prací v parku U Ivana se pasportizace zeleně nedotkne
Opravy a budování se přesunuly již 
v únoru 2015 do parku U Ivana. Do 
pohybu dala věci pověřená pracovní 
skupina, a to v rámci projektu Revi-
talizace příměstské zeleně a paspor-
tizace zeleně ve  Žďáře nad Sázavou. 
Projekt revitalizace parku vznikal již 
od roku 2010. 

V  současné době jsou práce v  měst-
ském parku dočasně pozastaveny. Dů-
vody vznesl investor, tedy město Žďár 
nad Sázavou ve spolupráci s  pracov-
ní skupinou Městská zeleň. Týkají se 
projektové dokumentace, konkrétně 
cestních sítí, nového veřejného osvět-
lení a úpravy kanalizačních šachet. Jde 
také o  upřesnění materiálu na  přístu-
pová schodiště.

„Vznesené požadavky mají vliv na  již 
vydané stavební povolení. Město Žďár 
nad Sázavou, zastoupené odborem 
rozvoje a  územního plánování, požá-
dalo o dodatek ke stavebnímu povolení 
na rozšíření zakázky,“ popsal pracovník 
odboru rozvoje a  územního plánová-
ní Petr Fuksa. Dodavatel stavby, firma 

Staredo spol. s.r.o., proto požádala 
investora o  schválení změny termínu 
dokončení, který se z plánovaného ter-
mínu v říjnu, přesunul na květen 2016. 
„Prodloužení termínu dokončení stavby 
ale nebude mít vliv na průběh pasporti-
zace zeleně,“ dodal Fuksa.

Práce se v  parku obnoví začátkem 
srpna 2015, po vydání potřebných do-
datků ke stavebnímu povolení a na zá-
kladě dohody mezi investorem a doda-
vatelem stavby.

Dalším důvodem zdržení byla ne-
možnost provádění stavebních prací  
v plném rozsahu ihned po předání sta-
veniště, které proběhlo 19. února 2015.

(red)

Důvodem rekonstrukce ulice Smeta-
nova je pokročilý stupeň degradace 
povrchů chodníků a  vozovky. Dal-
ším důvodem je také plánovaná re-
konstrukce vodovodu a  kanalizace, 
která je v režii Svazu vodovodů a ka-
nalizací Žďársko. Stavba by měla být 
zahájena v září letošního roku.

Po dokončení stavebních prací při 
rekonstrukci vodovodů a  kanalizace 
přijde řada na  dešťovou kanalizaci, 
a to v úseku od křižovatky Palachova – 
Hutařova – Smetanova k okružní křižo-
vatce Nádražní – Strojírenská a násled-

ně samotná rekonstrukce Smetanovy 
ulice, jejímž investorem je město Žďár 
nad Sázavou. Jedná se o  provedení 
nových povrchů vozovky, chodníků, 
uličních vpustí a  veřejného osvětlení, 
v  úseku od křižovatky ulic Palachova 
– Hutařova – Smetanova až po světel-
nou křižovatku Brněnská – Smetanova. 
Dokončení této stavby se předpoklá-
dá nejpozději do  konce roku 2016. „V 
tuto chvíli je zahájeno stavební povo-
lení a  územní rozhodnutí pro  obě akce, 
následně bude vypsáno výběrové řízení 
na dodavatele stavby,“ sdělila za odbor 
rozvoje a  územního plánování měst-

ského úřadu Markéta Zástěrová. „Všem 
vlastníkům sousedních pozemků byl 
městským úřadem již zaslán dopis s  in-
formacemi o  plánované rekonstrukci,“ 
doplnila Zástěrová.

Šířka komunikace po provede-
ných úpravách bude 7,2 metrů, stá-
vající povrch nahradí asfaltový beton. 
Chodníky budou provedeny bezbari-
érově s  povrchem z  betonové dlažby. 
Součástí stavby bude také provedení 
úprav na stávajících přechodech a mís-
tech pro  přecházení, nové osvětlení 
a vodící pásy.

(red)

V září budou zahájeny stavební práce na ulici Smetanova

Žďár nad Sázavou se připojil k desít-
kám měst v ČR, která aktivně využí-
vají projekt Lepší místo. Na počátku 
projektu byla myšlenka dát občano-
vi možnost, místo brblání nad špat-
ným stavem věcí ve městě, reálně 
se podílet na změně veřejného pro-
storu k lepšímu. Před třemi lety tak 
vznikl projekt Lepší místo, který se 
z  původního domovského města 
Kolína šíří po celé České republice.

Lepší místo najdete na  webu 
www.lepsimisto.cz nebo si ho můžete 
stáhnout do  svého chytrého telefonu 
jako jednoduchou aplikaci.

Oboje slouží k rychlému hlášení ne-
dostatků veřejného prostoru těm nej-

kompetentnějším osobám. Nejčastěji 
se jedná o  záležitosti typu rozbitého 
odpadkového koše, povalené doprav-
ní značky, dlouho ignorovaného nepo-
řádku či poškozené lavičky. Lepší místo 
ale může řešit i  závažnější problémy, 
jako je třeba nebezpečná křižovatka se 
špatným rozhledem nebo neosvětlený 
přechod pro chodce.

Lepší místo je přístupné pro  koho-
koli, kdo disponuje počítačem s  inter-
netovým připojením nebo chytrým 
telefonem. Princip hlášení tzv. tipů je 
vyfotit a  s  krátkým komentářem vlo-
žit na  Lepší místo. Poté občan může 
sledovat, jak je s  jeho tipem ze strany 
města nakládáno, jaký je vývoj a způ-
sob řešení. Výhodou této aplikace je 

možnost obousměrné komunikace. Ne 
každý tip je snadno a rychle řešitelný, 
každopádně odpověď v  podobě vy-
světlení situace je vždy efektivnější než 
mlčení. Občan se raduje z toho, že ve-
dení obce není jeho podnět lhostejný 
a radost z vyřešeného tipu je pak moti-
vací k další veřejně prospěšné aktivitě.

V dnešní době jsou velice oblíbené 
termíny transparentnost a otevřenost. 
Občané je požadují a radnice je s obli-
bou deklarují. Lepší místo k průhledné-
mu jednání a efektivní komunikaci ob-
čan – úřad reálně přispívá. Lepší místo 
by mělo k efektivnější komunikaci 
s občany posloužit také nové komunit-
ní koordinátorce městského úřadu.

(red)

Lepší Žďár nad Sázavou
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Žďár se stal součástí turistické destinace Koruna Vysočiny
Žďárští zastupitelé schválili na svém 
červnovém zasedání vstup našeho 
města do  destinační agentury Ko-
runa Vysočiny. Za členský příspěvek 
150 000 ročně si tak slibují cílenější 
marketing a propagaci města v ces-
tovním ruchu. V neposlední řadě by 
pak měla vzniknout pevná partner-
ská síť měst v celém regionu.

Regiony Žďárska, Novoměstska, 
Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Bí-
tešska a  Velkomeziříčska v  severový-
chodní části Vysočiny zahrnují každý 
na  svém území množství význačných 
turistických cílů. Během prvního po-
loletí roku 2015 vznikla proto v  rámci 
mnoha jednání dohoda o  spolupráci 
těchto sousedních regionů v  oblasti 
podpory cestovního ruchu s cílem vy-
tvoření spojitého turistického prostoru 
„mezi Brnem a Žďárskými vrchy“. Takto 
fungující turistický region si dal za  cíl 
překlenout ducha konkurence a  pro-
pojováním turistických cílů budovat 
atraktivní oblast pro  delší než jedno-
denní pobyt návštěvníků. „Jde o  reak-
ci na  vývoj moderních trendů turismu, 
které ukazují, že čím déle se návštěvník 
zdrží, tím více ekonomického profitu po-
cítí obce i  podnikatelé v  regionu z  jeho 
návštěvy. Což zase zajistí větší a  prová-
zaná oblast lépe, než jsou schopny jed-
notlivé regiony nabídnout samy,“ sdělil 
starosta města Zdeněk Navrátil. Inspi-

rací k tomuto projektu byly turisticky 
úspěšné destinace jako Český ráj nebo 
Slovácko, které ukazují, že je třeba re-
giony propagovat jako celek, zejména 
při vysoké mobilitě návštěvníků, jejich 
rostoucí náročnosti na  kvalitu služeb, 
a tlaku na sílu a autentičnost zážitků.

Zastupitelstva sedmi zakladatel-
ských subjektů, kterými jsou města 
Žďár nad Sázavou, Nové Město na Mo-
ravě, Bystřice nad Pernštejnem, Tišnov, 
Velká Bíteš, Velké Meziříčí a  městys 
Nedvědice schválila během června 
návrh vytvoření společné turistické 
destinace a  propagace regionu pod 
společnou značkou „Koruna Vysočiny“.  
Jednotlivé regiony budou navíc užívat 
i  vlastní erbovní symboliku pro  vy-
zdvihnutí svých specifických přednos-
tí: Tišnovsko – brána Vysočiny, Nedvě-
dicko – pohádka Vysočiny, Bystřicko 
– ráj Vysočiny, Novoměstsko – srdce 
Vysočiny, Žďársko – hvězda Vysočiny, 
Velkomeziříčsko – most Vysočiny, Bí-
tešsko – krojovaná Vysočina.

Nositelem značky a  realizátorem 
fungování turistické destinace a  de-
stinačního managementu bude stej-
nojmenný spolek Koruna Vysočiny 
s  vlastní právní subjektivitou. Zaklá-
dající valná hromada proběhne v září. 
Spolek bude po svém založení otevřen 
vstupu nových členů z řad obcí, svazků 
obcí, veřejných sdružení i soukromých 
podnikatelů a sportovních klubů. 

Ekonomický rozjezd bude v  prv-
ních dvou letech hrazen z  rozpočtu 
zakladatelských subjektů, výhledově 
se předpokládá zajištění ekonomické 
podpory pro  činnost dílem z  granto-
vých titulů, dílem zapojením podni-
katelů v  cestovním ruchu, jimž může 
destinace nabídnout lepší propagaci. 

Turistická destinace se chystá ve-
dle prezentace regionu na  veletrzích 
a  akcích pracovat na  integraci infor-
mací mezi zapojenými regiony, vytvo-
ření vlastního webového rozcestníku, 
vydávání novin pro  turisty nebo ve 
spolupráci s  podnikateli vytvoření 
návštěvnické karty či společných „ba-
líčků“ nabídek a  návštěvnických pro-
gramů, určených třeba rodinám nebo 
seniorům. 

Kancelář destinační společnosti síd-
lí na adrese Příční 405 v budově MěÚ 
Bystřice nad Pernštejnem. Kontaktní 
osobou je Vladimír Vecheta, telefon: 
777 237 958, turismus@bystricenp.cz

(red)

Aplikace mobilního průvodce „Žďár 
nad Sázavou – město památky 
UNESCO“ byla vytvořena již v  roce 
2012, a  to díky získané dotaci Kra-
je Vysočina na  podporu památek 
UNESCO v Kraji Vysočina ve výši 100 
000 korun, která představovala více 
než 67 % pořizovacích nákladů. 

K dispozici jsou v  současnosti dvě 
verze průvodce, a  to pro  mobilní te-
lefony s  operačním systémem An-
droid a  pro  operační systém iOS, kte-
rý využívají iPhony a  iPady. Jedná se 
o takzvaně „offline“ aplikaci mobilního 
průvodce města, což znamená, že po 
bezplatném stažení již uživatel nemusí 
být připojen k internetu. Tento průvod-
ce nabízí kromě žďárských možností 
kulturního, sportovního a  volnočaso-

vého vyžití, včetně otevíracích dob, 
aktivních kontaktních odkazů a  vzdá-
lenosti od aktuální polohy, také data-
bázi ubytovacích zařízení a  restaurací. 
Další rubrikou mobilního průvodce je 
kalendář významných žďárských akcí 
s  odkazem na  stránky dané akce. Po-
kud je mobilní telefon připojen k inter-
netu, může se uživatel, pomocí mapy 
s  vyznačenými atraktivitami, nechat 
navigovat ke zvolenému cíli. 

Aplikaci administruje a  aktualizu-
je referent odboru školství, kultury 
a sportu Václav Košťál, který objasňuje: 
„Pokud si mobilního průvodce uživatel 
nainstaluje, při každém jeho spuštění si 
aplikace automaticky zkontroluje, zda je 
její obsah aktuální a  v  případě potřeby 
provede rychlou aktualizaci.“ Mobilního 

průvodce si můžete zdarma stáhnout 
do  svého telefonu po zapnutí blue-
tooth nebo wifi ve vstupním prostoru 
(městské informační kanceláři) Měst-
ského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, 
na www.zdarns.cz ve spodním pravém 
rohu domovské stránky či v roletě „Ces-
tovní ruch – Mobilní průvodce“ nebo 
přímo z obchodů Google Play a Apple 
App Store po vyhledání aplikace s ná-
zvem „Žďár nad Sázavou“. Mobilního 
průvodce je ale možné si stáhnout 
také přímo v centru města na náměs-
tí Republiky po připojení mobilního 
telefonu k bezplatné bezdrátové síti 
„ZdarNS-free“ po otevření internetové-
ho prohlížeče a kliknutí na odkaz „Mo-
bilní průvodce“.

ošks

Aplikace městského mobilního průvodce se stále vylepšuje



ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 Aktuality

9

Žďár bude mít svého městského architekta
O vzniku pracovní skupiny Kon-
cepce architektonického dohledu 
rozhodla rada města letos v  únoru.  
Předsedou skupiny byl jmenován 
Radek Studený, dalšími členy ko-
mise jsou starosta Zdeněk Navrátil, 
vedoucí odboru rozvoje a územního 
plánování Irena Škodová a  předse-
da Komise rozvoje města a  životní-
ho prostředí Aleš Studený.

  
Pracovní skupina vstoupila do  jed-

nání s  Českou komorou architektů 
(ČKA), která přislíbila spolupráci jak 
při vzniku koncepce, tak při samot-
ném výběru architekta a jeho integra-
ci do  struktury úřadu. Uskutečnilo se 
i několik inspirativních jednání s archi-
tekty z jiných měst obdobné velikosti. 

Na schůzce se starostou města 
Chrudim a  jeho architektem Janat-
kou zazněla všechna pro a proti, proč 
funkci architekta pro naše město zřídit. 
A kdo to vlastně městský architekt je? 
Městský architekt je vysoce vzdělanou 
osobou s  dostatečně dlouhou praxí 
v  oboru, schopnou otevřeného kon-
cepčního myšlení, s jasnou představou 
o prostorovém uspořádání a budoucím 
vývoji města. Podstata jeho činnosti je 
především v udržování a rozvoji města 
z  hlediska architektonického, urbanis-
tického, estetického, územně plánova-
cího, dopravního a dalších. Dá se tedy 
říci, že je to supervizor, koordinátor 
a  nositel koncepce v  uvedených ob-
lastech, zároveň je tvůrčím pracovní-
kem ve vybraných otázkách, a  hlavně 
expertním poradcem při poskytování 
kvalifikovaných informací. Je to odbor-
ný konzultant, který hájí zájmy města, 

aniž by svým výkonem a subjektivním 
pohledem bránil vzniku kvalitního ur-
banismu a architektury.

Architekt  Košář, který je již 20 let 
architektem Vysokého Mýta a Ústí nad 
Orlicí, zdůrazňoval, že architekta je 
nutné vnímat jako odborného porad-
ce a   partnera pro  město i  soukromé 
investory a nikoliv jako nepřítele, který 
chce prosazovat své vize. Zájmy, kte-
ré architekt jako expertní zmocněnec 
pro město hájí, jsou na základě územ-
ního, strategického plánu a dlouhodo-
bé koncepce rozvoje města, na jejichž 
vzniku se spolupodílí i  jednotlivé od-
bory města. Radek Studený k funkci 
architekta říká: „Musí to být osoba, která 
dokáže jak vytipovat problémové loka-
lity a  dohlédnout na  jejich rozvoj, tak 
iniciovat vznik nových částí na  území 
města. Je třeba ho pochopit jako člově-
ka, který bude hájit zájmy města a bude 
jakýmsi iniciátorem a  spolutvůrcem při 
vzniku dlouhodobé koncepce rozvoje, 
nad jejíž dodržování bude dohlížet.“ 

Městská architektka Litomyšle 
Zdenka Vydrová připomíná, že k vzni-
ku a dobrému fungování tohoto postu 
je důležitá politická vůle vedení města, 
které je jeho hlavním partnerem a bez 
jehož podpory nemá jeho fungování 
smysl. 

Po konzultacích s Českou komorou 
architektů a  jednotlivými městskými 
architekty připravila komise do  rady  
města dokument  Koncepce architek-
tonického dohledu pro  město Žďár 
nad Sázavou, na  jehož základě dopo-
ručila vedení města funkci architek-
tonického dohledu zřídit. Rada města 
tento materiál schválila 29. června 
2015. „Tak, jako se správný hospodář 
stará o  své statky, i  pro  vedení radnice 
by mělo být prioritou město zvelebovat 
pro náš společný život v něm a nikoli ho 
nechat živelně růst, bez možnosti vyu-
žití služeb expertního poradce,“  dodal 
na závěr Radek Studený.

 (red)

Pohled z věže kostela sv. Prokopa Foto: Nikola Adlerová

Žďáráci si s vedením města prošli Nádražní ulici
Koncem června přichystala radnice 

v  rámci setkání s  občany komentova-
nou procházku Nádražní ulicí. Přes pa-

desát zájemců provedl od nádraží až 
ke Staré radnici historik Regionálního 
muzea Miloslav Lopaur. Procházku pak 
zakončila společná diskuze s  občany 
a sběr námětů pro plánovanou rekon-
strukci.  „Všem děkuji za účast, jsem rád, 
že jsme se sešli v tak v  hojném počtu,“ 
poděkoval příchozím starosta města 
Zdeněk Navrátil. „Nádražní ulici chceme 
revitalizovat tak, aby měla jednotnou 
koncepci. Náměty od občanů budou 
zapracovány do  zadání architektonické 
soutěže, která bude podobu Nádražní 
ulice řešit,“ sdělil Navrátil.

Pro sběr námětů byl založen také 
e-mail nadrazni@zdarns.cz, na  který 
můžou občané zasílat své postřehy 
a  připomínky. Lidé mohou do  kon-
ce července využít také dotazníky 
z červnového čísla Žďárského zpravo-
daje nebo se vyjádřit k problematice 
na webových stránkách města. „Chtěli 
bychom, aby dotazník vyplnilo co nej-
více obyvatel, byla by to pro nás taková 
první sonda,“ sdělila vedoucí odboru 
rozvoje a  územního plánování Irena 
Škodová.  

 (red)procházka foto: Martina Lorencová
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Městská policie 
informuje

Vzhledem k tomu, že je naše měs-
to kulturním centrem širšího okolí, 
tak se sem o  víkendech sjíždí velké 
množství mladých lidí za  zábavou. 
Nejvíce živo pozorujeme vždy v noci 
z  pátku na  sobotu, ale nezaostává 
ani noc ze soboty na neděli. V době 
prázdnin očekáváme ještě větší ná-
por mládeže, která do  Žďáru vyráží 
na  nejrůznější akce. Již od poloviny 
června pociťujeme o víkendech zvý-
šení zejména přestupkové činnosti, 
převážně ze strany mladších obyva-
tel ve věku zhruba 15 až 25 let. Za 
posledních několik víkendů jsme ře-
šili desítky případů, namátkou mohu 
jmenovat například partu mladých 
lidí, která se pohybovala po zahra-
dách a nemovitostech obyvatel ulice 
Vysocká, kde lezli na  garáže a  stře-
chy domů. Tu samou noc jsme pak 
přistihli druhou skupinku mladých 
lidí, která je podezřelá z  rozbití ně-
kolika výloh na  objektech ve městě 
a  z  poškození vozidel u nádraží po-
mocí odpadkových košů. Jednalo se 
o  partu devíti mladých mužů a  žen, 
jak ze Žďáru, tak z  přilehlého okolí. 
Tato skupina výtržníků byla zadržena 
a předána policii ČR pro podezření ze 
spáchání trestného činu. 

Dále se v  několika případech po-
dařilo zadržet další mladé občany, 
kteří se dopouštěli drobnější pře-
stupkové činnosti, a  to zejména 
v  oblasti veřejného pořádku. Jedni 
se bavili rozhazováním odpadkových 
košů, druzí šplhali na  lešení okolo 
morového sloupu, kdy poté jeden 
z nich z nejvyššího patra močil na ve-
řejné prostranství. Všechny tyto van-
daly jsme po zásluze odměnili bloko-
vými pokutami.

Ne vše se nám a  policii ČR poda-
ří uhlídat, zaznamenali jsme hned 
několik rozbitých skleněných výplní 
na  autobusových zastávkách a  po-
škození jiného majetku jak v majetku 
města, tak i v soukromém vlastnictví. 
Proto si dovolujeme požádat občany 
o  spolupráci. V  případě, že budete 
svědky nějakého protiprávního jed-
nání, ihned prosím kontaktujte měst-
skou policii na čísle 156 nebo Policii 
ČR na čísle 158.

(MP)

Žďáráček pokřtil své třetí CD
Žďáráček pokřtil v  sobotu 6. červ-
na 2015 v Městském divadle již své 
třetí CD. Na CD jsou skladby různých 
žánrů, jde o  průřez současného re-
pertoáru. Hudební nosič je k dispo-
zici v ZUŠ Františka Drdly. 

Při křtu vystoupila řada hostů. Mu-
zikanti z  Horácké muziky doprovodi-
li úvodní rockové skladby, při nichž 
sbor nastoupil do  sálu, vystoupili žáci 
tanečního oboru ze třídy paní učitel-
ky Háskové, se Žďáráčkem si zazpíval 
operní pěvec Jakub Pustina, který se 
spolu s posluchači na koncertě naučil 
lidovou píseň Přeštický panenky, za-
zněla i skladby Modlitba za vodu z re-
pertoáru Hradišťanu. Velmi zajímavým 
hostem byl i  italský mužský pěvecký 
sbor STELLA ALPINA, který v  závěru 
zazpíval spolu se Žďáráčkem několik 
skladeb, z nichž největší úspěch sklidil 
Sbor židovských otroků „Va pensiero“ 
z Verdiho opery Nabucco.

Dětský pěvecký sbor Ždáráček zalo-
žil roce 1973 Jiří Libra. Za dvaačtyřice-
tiletou historii dosáhl mnoha úspěchů 
v soutěžích doma i v zahraničí (Němec-
ko, Belgie, Itálie, Španělsko). V součas-
né době má koncertní sbor 35 členů 
a  funguje při ZUŠ Františka Drdly ve 
Žďáru nad Sázavou. Sbormistry jsou 
Dana Foralová a Pavel Schmidt, klavír-
ní doprovod zajišťuje Nonna Piňosová.

Žďáráček vystupuje při četných 
akcích ve Žďáru nad Sázavou a  okolí, 
účastní se mezinárodního festivalu Ko-
responDance, o  Vánocích pravidelně 
spolupracuje s operním pěvcem Jaku-
bem Pustinou. Během posledního roku 
reprezentoval  naše město  v  Jihlavě, 
Velkém Meziříčí, Třebíči, Stráži nad Ne-
žárkou, Novosedlicích a Lidicích. V roce 
2013 se zúčastnil zájezdu do italského 
Sommacampagna, kde prohloubil 
vztahy s místními pěveckými sbory.

Hodnocení křtu CD  členy sboru

Klára Stupková a Bára Hockeová:
Největším zážitkem pro  nás bylo, 

když celé divadlo vstalo a tleskalo. Bylo 
to pro nás znamení, že se to lidem líbí, 
a to je pro nás ta největší odměna.
Martin Říčan:

Tento den se mi zapsal do  paměti. 
Moc se mi líbily společné skladby, kte-
ré jsme nazkoušeli s Italy. Já sám jsem 
si tam našel přátele. Všem moc děkuji, 

že jsem měl tu příležitost být u křtu.
Hana Svobodová:

Líbilo se mi, že dobrá atmosféra byla 
nejen na  samotném vystoupení, ale 
i na zkoušce. Vždy, když jsme dozpívali 
nějakou skladbu, začali Italové tleskat, 
což nám dobylo energii.
Miriam Miškovská:

Moc se mi líbila nálada, která byla 
na koncertě, krásné písně Italů a spo-
lečné skladby. Nejvíce se mi líbila 
předposlední píseň Italů, kde zpíval 
sólo mladší sbormistr a ze společných 
skladba od Verdiho.
Karolína Schmidtová:

Byl to nejkrásnější den v mém živo-
tě. Nacvičovali jsme písničky hodně 
dlouho, ale stálo to za to. Italové zpívali 
skvěle a byla s nimi strašná sranda.
Nina Kravčenková:

Za posledních šest let vystupování 
se Žďáráčkem jsem nezažila koncert 
s  takovou atmosférou. Ukázalo se, že 
dřina se vyplácí. Všichni zabrali, ať už 
šlo o koncert nebo o natáčení CD. Mys-
lím, že můžeme být všichni pyšní!
Tereza Bogaňová:

Rok 2014/2015 byl dosti zajímavý. 
Do našeho sboru přišla spousta no-
vých členů, tudíž bylo potřeba, aby-
chom se znovu sžili a  sehráli. Sobot-
ní červnový koncert byl nádhernou 
tečkou našeho celoročního snažení 
a trénování. Ten večer se mi hodně líbil 
a za sebe mohu říci, že to byl nejlepší 
koncert za mé působení ve Žďáráčku. 
Musím hodně poděkovat naší skvělé 
sbormistryni Daně Foralové a  výbor-
nému sbormistrovi Pavlu Schmidtovi. 
Díky nim se podařilo skvěle nacvičit 
písničky na křest CD a celkově podržet 
Žďáráček na stále skvělé úrovni.
Veronika Samková:

Křest našeho CD byl pro  mě po-
sledním koncertem se Žďáráčkem. 
Jsem ráda, že mohu zároveň říct, že 
byl za ty roky i tím nejkrásnějším. Lepší 
rozloučení jsem si nemohla přát. Velký 
dík patří zejména našim sbormistrům 
za  trpělivost a  úsilí, které museli vy-
naložit. Dále děkuji celému sboru, že 
jsme se dokázali naladit „na společnou 
notu“ úplně ve všem. A pak samozřej-
mě všem hostům a zejména sboru Ste-
lla Alpina, kteří svým temperamentem, 
optimismem a  energií vytvářeli tak 
přátelskou atmosféru.

(red)
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Vítězství ve sběru plastových víček patří žákům ZŠ Palachova
V letošním školním roce se žáci ZŠ 

Palachova ze Žďáru nad Sázavou za-
pojili do  celostátní soutěže Nakrmte  
Plastožrouta. Víčka sbírali i  v  letech 
předchozích, letos se však rozhodli za-
bojovat o první příčky, které jsou zvý-
hodněné finančními i věcnými dary. Ve 
sběrných nádobách ve škole, někte-
rých místech ve městě, ale i za pomoci 
lidí, kteří víčka zasílali poštou, nasbírali 
neuvěřitelných 880 kg, čímž si zajistili 

první místo v  soutěži. Částku za  sběr 
věnovali svému spolužákovi ze čtvrté 
třídy, který je v současné době upouta-
ný na  invalidní vozík. Lukáše čeká ná-
ročná operace a následná rehabilitace, 
která není zcela hrazena zdravotní po-
jišťovnou. Spolužáci děkují všem sbě-
račům, kteří se do akce zapojili, a věří, 
že se jim společně podaří první místo 
obhájit i v příštím roce.

Lucie Boháčová

Přípravná třída
Základní škola Komenského 6, Žďár 
nad Sázavou je mezi žďárskými ško-
lami jediná, která zřizuje za podpo-
ry města přípravnou třídu.

Co to je za třídu?   Nevíte?    Přijďte 
se podívat!

Přípravná třída je určena pro  děti  
předškolního věku, které půjdou k 
zápisu do  1. třídy v  lednu 2016 nebo 
pro  děti, kterým byla pro  školní rok 
2015/2016 odložena povinná školní 
docházka. Cílem této  třídy je připravit 
děti na  bezproblémové zahájení po-
vinné školní docházky a  předcházet 
případným neúspěšným začátkům.

O zařazování dětí do přípravné třídy 
rozhoduje ředitel školy na základě žá-
dosti zákonných zástupců a  na  zákla-
dě písemného doporučení školského 
poradenského zařízení. Výuka probíhá 
hravou formou, děti nejsou stresovány  
ani nadměrně přetěžovány. Aktivity 
vyžadující soustředění (rozvíjení mate-

matických představ a  jazykové komu-
nikace) se střídají s  relaxačními meto-
dami. Pro činnost je využívána nejen 
vhodně vybavená třída,  ale také počí-
tačová učebna, učebna světelné tera-
pie, tělocvična, školní zahrada s herní-
mi prvky a velká trampolína. Děti chodí 
na vycházky a exkurze, navštěvují dět-
ská divadelní představení, v  případě 
zájmu je zajištěna předplavecká pří-
prava v Relaxačním centru. Děti se ne-
násilnou formou seznámí s prostředím 
školy, se základními pravidly školního 
režimu, prohloubí své pracovní i hygie-
nické návyky. Je posilována sebedůvě-
ra dětí a vzájemné kamarádské vztahy. 

Výuku zajišťují kvalifikovaní pe-
dagogové – učitel, logoped, asistent 
pedagoga, dětem je v malém třídním 
kolektivu věnovaná maximální indivi-
duální péče.

Přípravná třída v našem městě fun-
guje od roku 2007, s  činností příprav-
né třídy jsou velmi dobré zkušenosti, 

děti z „přípravky“ jsou v první třídě vý-
razně úspěšnější. Činnost v  přípravné 
třídě probíhá každý všední den v době 
od 8:00 do  11:40 hodin. Docházka 
do přípravné třídy je bezplatná. V pří-
padě zájmu mohou děti navštěvovat 
školní družinu (ráno od 6:00 hodin, 
odpoledne do 16:00 hodin) a obědvat 
ve školní jídelně – obě služby jsou zpo-
platněny. Pro děti v přípravné třídě je 
zajištěn pitný a mléčný režim a jsou jim 
poskytovány produkty v rámci projek-
tu Ovoce do škol.  

Ukázky z  činnosti přípravné třídy 
si můžete prohlédnout  na  webových 
stránkách školy. www.3zszdar.cz

Zájemci o  docházku svého dítěte 
do  přípravné třídy jsou srdečně zváni 
k návštěvě školy. Telefon: 566 591 423, 
763 472 472.

Jana Svobodová, 
ředitelka ZŠ Komenského 6

Celé Česko četlo dětem
V prvním červnovém týdnu se žáci 
prvního stupně Základní školy Pala-
chova ve Žďáře nad Sázavou zapojili 
do celorepublikové akce ,Celé Česko 
čte dětem, kterou si nazvali Čtení 
nás baví. Program byl velmi bohatý.

Za prvňáčky přišli na  návštěvu ka-
marádi ze 4. B s  připraveným Čtením 
do  ouška. Ve čtvrtek je čekala ukázka 
čtení a  dramatizace z  knihy Pan Sova 
pod vedením Jaroslava Bučka ze žďár-
ského divadelního spolku. Týden pak 
završilo páteční Pasování na  čtenáře 
v knihovně M. J. Sychry.

Druháci se zúčastnili besedy 
o Jaroslavu Foglarovi s  Pavlem Filipem, 
kde se seznámili s dílem a životem to-
hoto spisovatele. Pan Filip nezapomněl 
ani na osobní zážitky ze setkání s tímto 
autorem. Děti pracovaly také s  kniha-
mi, které si do školy přinesly a zahrály 
si na Křeslo pro hosta. 

Pro třeťáky si připravila čtení z knihy 
Policejní pohádky preventistka  měst-
ské policie Dagmar Pálková. 

Čtvrťáky navštívil Luděk Lopour 
a  besedovali nad knihou Žďárské po-
věsti. Miloslav Lopaur si pro  žáky pá-
tých tříd připravil besedu s  názvem 
Příběhy žďárských domů. 

Ve 2. – 5. ročnících zároveň proběh-
la soutěž Práce s  textem a  informace-
mi, ve které žáci na  základě daného 
textu plnili náročné a  zajímavé  úkoly. 
Při činnostech nechyběla práce na PC, 
vyhledávání v knihách, referáty a pre-
zentace  knih. 

Lucie Boháčová
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Žďárské farmářské trhy již opravdu začaly

V sobotu 27. června 2015 se na ná-
městí Republiky ve Žďáře nad Sá-
zavou uskutečnil již druhý letošní 
Žďárský farmářský trh. Pořadatel-
ství bylo tentokrát plně v  kompe-
tenci města Žďár nad Sázavou, které 
se tak rozhodlo umožnit obyvate-
lům města otevřít možnost nákupu 
„jídla zblízka“ a  farmářské trhy po-
řádat každý měsíc.

Na náměstí Republiky bylo v sobo-
tu rozmístěno jedenáct stánků, které 
si město nechalo pro  tuto sezónu vy-
robit, a několik dalších prodejců, kteří 
měli stánky své, nebo byl jejich pro-
dej podmíněn hygienickými normami 
a  museli prodávat z  chlazených auto-
mobilů. V  nabídce se objevily přede-
vším potraviny z  regionálních farem: 
začínající sezonní zelenina, jarní cibul-

ka, kedlubny a  salát, letošní med od 
žďárských medařů, nechyběly bezlep-
kové výrobky, pečivo a mnoho dalšího. 
Každý stánek byl jasně označen tak, 
aby nakupující věděl, co a odkud pro-
dejce nabízí.

Pořadatelem Žďárských farmář-
ských trhů je město, úzce však spolu-
pracuje s organizátorkami, které se po-
dílely na  dřívějších farmářských trzích 
ve Žďáře nad Sázavou. Ty k samotné 
organizaci poznamenaly: „Potraviny 
jsme si rozdělily do  několika kategorií 
a  v  každé kategorii jsme v  první řadě 
pátraly po malovýrobcích a  pěstitelích 
ze Žďárska. Teprve když jsme vhodného 
farmáře nenašly, rozšířily jsme okruh fa-
rem dále.“ Malá přepravní vzdálenost 
a sezónnost nabízeného zboží je totiž 
jedním ze znaků dobrého farmářské-
ho trhu. Kateřina Fialová, jedna z  or-
ganizátorek, k podstatě farmářského 
trhu dodala: „Farmářský trh není běžný 
byznys, jak by se mohlo zdát. Má poslání 
představit jídlo zblízka, podpořit drobné 
regionální pěstitele, chovatele a  výrob-
ce. Krom toho farmářský trh nabízí mož-
nost setkat se osobně přímo s farmářem 
nebo výrobcem, což v  běžné obchodní 
síti nikdy nebude možné.“ 

Organizátorky ale narážejí i  na  ne-
snáze spojené s  pořadatelstvím: „Po-
týkáme se s velkou nedůvěrou prodejců. 
Málokdo vsadí na  nezavedenou akci 

a  přijede. Doufáme, že se karta časem 
obrátí a budeme si moci dovolit prodejce 
vybírat. Nyní je, bohužel, situace opač-
ná a  my musíme velkou část prodejců 
přemlouvat, aby vůbec přijeli. Záleží tak 
také na  obyvatelích Žďáru, zda přijdou, 
budou nakupovat a  Žďárský farmářský 
trh si vytvoří pověst trhu, kde se dobře 
prodává.“ Další z  organizátorek Jana 
Vinopalová doplnila: „Mohli bychom 
pozvat včelaře třeba ze Slovenska, který 
nabídne celou škálu klasických i  ochu-
cených medů a  medovin, ale to z  na-
šeho hlediska neodpovídá logice far-
mářského trhu. Raději jsme se rozhodli 
dát přednost žďárským včelařům, kteří 
budou prodávat klasický a pastový med 
od včel, které poletují na  louce kousek 
za Žďárem.“

Součástí Žďárských farmářských 
trhů se postupně stává i hudba. V červ-
nu tak náměstí rozezvučela harmo-
nika a  klarinet. Žďárské farmářské 
trhy se letos uskuteční ještě čtyřikrát. 
Termínem konání bude vždy sobota 
od 8:00 do  11:30 hodin. Jsou stano-
vena již i  konkrétní data, a  to: 25. 7., 
22. 8., 19. 9. a 17. 10. Kontaktní osoby 
jsou Kateřina Fialová, tel. 604 614 068 
a  Jana Vinopalová, tel. 775 497 550,                                         
e-mail: zdarskeft@zdarns.cz

(red)

V MHD nově zakoupíte také 24hodinové jízdenky
Na základě návrhu, který vzešel 

z  pracovní skupiny pro  zefektivnění 
městské hromadné dopravy, byl odbo-
rem komunálních služeb a dopravcem 
zpracován materiál na  rozšíření tarifu 
o  24hodinovou jízdenku. Tento mate-
riál byl předložen k projednání radě 
města a  následně schválen dne 29. 

června 2015. Nově zavedenou 24ho-
dinovou jízdenku je možné ve městě 
využívat od 1. července 2015. Jízdenka 
má papírovou podobu a vydávají ji ři-
diči autobusů MHD. Platnost jízdenky 
je 24 hodin od času vydání každé jed-
notlivé jízdenky. Touto jízdenkou se 
cestující musí prokázat řidiči autobusu 

MHD, a to při každém novém nástupu 
do  autobusu MHD. Proto je důležité, 
aby se cestující po první jízdě jízdenky 
nezbavil jako nepotřebné a  uschoval 
si ji pro  další jízdy. Cena 24hodinové 
jízdenky byla schválena na  35 korun, 
pro děti 6 až 15 let je to pak 17 korun.

(red)

Na náměstí bylo nalezeno přes 33 000 archeologických nálezů
Po ukončení terénní části záchran-

ného archeologického výzkumu ar-
cheologické společnosti Pueblo, který 
probíhal v  letních měsících roku 2014 
na  náměstí Republiky, následovalo 
ošetření a  zpracování získaných arte-
faktů, terénní dokumentace a  vyhod-
nocení provedených expertíz odebra-
ných vzorků. Celkově bylo nalezeno 

přes 33 tisíc kusů archeologických ná-
lezů, největší podíl tvoří části keramic-
kých nádob, dále pak nálezy kostí, skla, 
kovových předmětů a  mincí. Veškeré 
získané nálezy již prošly laboratorním 
zpracováním. Překvapením byly ná-
lezy dvou opracovaných kamenných 
nástrojů, které odborníci předběžně 
datují do  období paleolitu. Poslední 

doposud nezpracovaný soubor před-
stavuje odebraný vzorek zeminy ze 
studny objevené v horní části náměstí 
Republiky. Závěrečné shrnutí záchran-
ného archeologického průzkumu při-
neseme v  některém z  dalších vydání 
Žďárského zpravodaje.

(red)

Další farmářský trh: 25. 7. 2015 

Foto: Nikola Adlerová
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Co nás čeká a nemine, uzavírky komunikací ve městě
Ulice Neumannova

Ve druhém pololetí tohoto roku 
se bude realizovat rekonstrukce ulice 
Neumannova, doba trvání stavby se 
předpokládá na dva měsíce. Převážná 
část stavebních prací bude probíhat 
za  provozu, např. frézování vozovky, 
oprava obrubníků apod. Pokládka fi-
nální obrusné vrstvy proběhne za úpl-
né uzavírky komunikace.

Brněnská – Jamská
Od 1. srpna letošního roku má začít 

oprava – zvýšení únosnosti místní ko-
munikace v průmyslové zóně Jamská, 
v  úseku od okružní křižovatky na  Br-
něnské směrem k železničnímu přejez-
du na  Jamské. Práce budou probíhat 
za  úplné uzavírky komunikace. Stav-
ba by měla být hotova do konce října 
2015.

Ulice Smetanova
Připravuje se rekonstrukce ulice 

Smetanova. Svaz vodovodů a  kanali-
zací provede rekonstrukci kanalizace 
a  vodovodu a  teprve poté město při-
stoupí k opravě komunikace. K do-
končení stavby pravděpodobně dojde 
v  průběhu příštího roku. Podrobněj-
ší informace naleznet na  webových 
stránkách města www.zdarns.cz     (red)

Bezpečnější přechod pro chodce na ulici Nádražní
Přechod na  ulici Nádražní byl již 

dříve posouzen ze strany Dopravního 
inspektorátu Žďár nad Sázavou jako 
nevyhovující. Zejména pak nevyho-
vuje jeho šířka. Původně byl vznesen 
požadavek stavebně upravit přechod 
spolu s kruhovým objezdem v blízkos-
ti parku U Ivana, ten ale nakonec nebyl 
realizován. V  poslední době přibylo 
případů, kdy řidiči nerespektují vyhláš-
kou dané vzdálenosti od přechodu 
a parkují v jeho těsné blízkosti. Tím pak 
vznikají nebezpečné situace, kdy jsou 

chodci ohroženi projíždějícími vozidly, 
protože stojící vozidla brání řidičům 
aut ve výhledu. Proto, po dohodě s do-
pravním inspektorátem a odborem do-
pravy městského úřadu, bylo navrženo 
toto víceméně dočasné opatření, které 
má přispět hlavně k bezpečnosti chod-
ců. Finální úprava přechodu se bude 
řešit až při plánované rekonstrukci uli-
ce Nádražní. Dodatečně byly k přecho-
du instalovány ještě balisety (zelené 
sloupky).

Odbor komunálních služeb Nádražní ulice Foto: Nikola Adlerová

Upozornění
Upozorňujeme občany na  zvýšení 

počtu červených kontejnerů na  drob-
né elektrozařízení a  baterie v  našem 
městě. Ke stávajícím  a  využívaným 
devíti kusům přibyly další tři kontejne-
ry od společnosti ASEKOL. Kontejnery 
jsou vyváženy 1x měsíčně.
Nová stanoviště jsou:

1) ZR 5, Na Úvoze (u bývalého kul-
turního domu), 2) ZR 1, Dolní 25 ( u 
Liosu), 3) ZR 4, křižovatka Studentská 

– Neumannova (v  blízkosti městské 
tržnice). Pro připomenutí uvádíme, co 
do  červených kontejnerů lze ukládat, 
a  co nikoli. Patří sem: baterie, drobná 
elektrozařízení (např. rádia, kalkulačky, 
telefony, elektronické hračky, discma-
ny, drobné počítačové vybavení).

Nepatří sem: televize, monitory, 
zářivky, úsporné žárovky, mikrovln-
né trouby, vysavače, ledničky, pračky 
a další.                                  Miluše Kozáková

Informace k místnímu poplatku ze psů
Upozorňujeme držitele psů, že se 

blíží splatnost místního poplatku za 2. 
pololetí 2015, který má být uhrazen 
do  31. srpna 2015. Poplatek můžete 
uhradit hotově nebo platební kar-
tou na  pokladně městského úřadu, 
1. patro, dveře č. 36. Bezhotovostní 
platby provádějte pod přiděleným va-
riabilním symbolem na číslo účtu: 19-
328751/0100. 

   Tato informace je určena držitelům 
psů s trvalým pobytem v bytových do-
mech, pro držitele více psů a pro drži-

tele psů v sídle podnikání, jejichž roč-
ní sazba poplatku je vyšší než 500 Kč 
ročně.

Bližší informace poskytne Mirosla-
va Zachová, tel. 566 688 147, email: 
miroslava.zachova@zdarns.cz Platnou 
obecně závaznou vyhlášku města na-
jdete na webu města www.zdarns.cz. 

   Informace se netýká držitelů psů, 
jejichž poplatek je nižší než 500 Kč roč-
ně. Splatnost tohoto poplatku proběh-
la 31. března 2015. Děkujeme za včas-
nou úhradu poplatku.                  (red)

Nabídka práce
Svaz vodovodů a kanalizací hledá 

schopného technického pracovníka.
Požadavky: min. středoškolské vzdě-
lání stavebního směru (VŠ výhodou), 
praxe min. 5 let, orientace v projekto-
vé dokumentaci nutností, orientace 
v  položkových rozpočtech staveb-
ních prací a dodávek, znalosti a zku-
šenosti v  oboru, orientace v  zákoně 
o  veřejných zakázkách a  stavebním 
zákoně, řidičský průkaz skupiny B, 
obchodní komunikativnost a příjem-
né vystupování, osobní přístup, sa-
mostatnost, loajalita, časová flexibili-
ta, znalost práce na PC – Word, Excel, 
Outlook, internet …

Nástup od 1. 9. 2015 nebo dle 
dohody. Nabídky osobně, e-mailem 
nebo poštou zasílejte včetně životo-
pisu, výpisu z rejstříku trestů a kopie 
dokladů o vzdělání nejpozději do 14. 
srpna 2015.  

Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko, Vodárenská 2, 591 01  Žďár 
nad Sázavou, 
tel.: 566626357, mob.: 777631111 
e-mail: leopold@svkzdarsko.cz
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Užij si to! Tak zní heslo Rekreačního areálu Pilák i po roce jeho fungování

Rok uběhl jako voda a právě vod-
ních radovánek si mohou návštěvní-
ci Rekreačního areálu Pilák v letních 
horkých dnech dosyta užívat. Areál 
však netvoří jen vodní atrakce, už 
rok si každý zájemce u Pilské nádrže 
užívá volný čas podle svého gusta. 
Příspěvková organizace Sportis tu 
totiž provozuje například minigolf 
nebo novinku discgolf. Zahrát si zde 
ale můžete i ping pong a  různé mí-
čové hry. Vybavení vám zaměstnan-
ci rádi na místě zapůjčí. U vodní plo-
chy zabírající 55 ha je možné půjčit 
si třeba i kolo nebo koloběžku.

Projekt podporující volnočaso-
vé a  sportovní aktivity byl dokončen 
v loňském roce. Od té doby dělá radost 
tisícům návštěvníků. „Vzhledem k tomu, 
že vstup do areálu je bezplatný, eviden-
ce počtu návštěvníků je složitá. Ale ze 
zkušenosti víme, že jich je denně od čtyř 
set do  tisíce a  v  pěkných letních dnech 
i  mnohem více,“ uvedl ředitel příspěv-
kové organizace Sportis, která areál 
provozuje, Vladimír Kovařík.

„Celkové odezvy na  areál jsou ve-
směs pozitivní, o čemž svědčí právě vel-
ké množství spokojených návštěvníků,“ 
dodal Kovařík. Ti, kdo chtějí strávit čas 
u vody nebo při sportu na  některém 
z  vybudovaných hřišť, se nemusí bát 
ani hladu a žízně. Rekreační areál Pilák 
totiž samozřejmě nabízí i občerstvení.

Projekt za  24 milionů korun byl 
z  85 % financován z  peněz získaných 
dotací. Slavnostně byl otevřen 5. čer-
vence minulého roku, na počátku let-
ních prázdnin roku 2015 tak slaví své 
první výročí. Během prvního roku fun-
gování areálu došlo i k několika vylep-
šením. „Vybudovali jsme například nové 

schody ke stolnímu tenisu a  snadnější 
přístup k fitparku a  pláži, pod cvičební-
mi stroji jsme zpevnili plochu, která dříve 
za deštivého počasí byla ve špatném sta-
vu a označili jsme čtyři nové vycházkové 
okruhy  pro Nordic walking,“ upozorňuje 
na  změny ředitel příspěvkové organi-
zace Sportis Vladimír Kovařík. 

Nově značené okruhy nabízí pro mi-
lovníky chůze procházky od 2,1 kilo-
metru po 8,3 kilometru v blízkém okolí 
Pilské nádrže. Vybere si tedy opravdu 
každý. Kdo by si chtěl tuto sportovní 
aktivitu vyzkoušet, může si u personá-
lu vypůjčit i  speciální hole na  Nordic 
walking.

Cyklostezku lemující Pilskou nádrž 
neocení jen cyklisté, vhodná je i pro in-
line bruslení, i ty je možné si půjčit.

Nejoblíbenější atrakcí je bezkonku-
renčně minigolf, ten vítězí s  počtem 
4539 výpůjček, následuje ho pak disc-
golf. Velmi oblíbená jsou také všechna 
venkovní hřiště a  oba fitparky se cvi-

čebními nástroji.   V  areálu v  součas-
nosti pracuje pět sezonních zaměst-
nanců. Sezona, kdy je areál v provozu, 
trvá od dubna do října. Zoufat nemusí 
ale ani ti, kdo milují zimní sporty, pro-
vozovatelé totiž slibují, že budou upra-
vovat okruh pro lyžaře přímo v prosto-
rách areálu. 

Také parkování v  blízkosti areálu 
je zajištěno, na  přilehlé parkoviště se 
totiž vejde až 92 vozidel. Návštěvníky 
sem neláká jen množství hřišť, fitparků 
a pomůcek ke sportování, ale také nej-
různější akce, které zde provozovatel 
pořádá. Letos tak čekají návštěvníky 
rekreačního centra například bezplat-
né lekce zumby nebo víkendová akce 
Dračí lodě Velké Dářko. Ta se letos 
přesunula z  původního místa konání 
na  Dářku právě na  Pilák. Třikrát ročně 
se zde konají také závody v triatlonu.

(red)

Minigolf je na Piláku velmi oblíbený Foto: Nikola Adlerová

Nedělní odpoledne na Piláku Foto: Nikola Adlerová

Vodní radovánky Foto: adl
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Graffiti nemusí být vždy nelegální, street art s Ponorkou
Ve středu 24. června 2015 proběhla 
v  parku před Ponorkou akce s  ná-
zvem Street art, která byla určena 
široké veřejnosti. Pořadatelem byly 
pracovnice Nízkoprahového zaříze-
ní pro děti a mládež (NZDM) Ponor-
ka, spadajícího pod Oblastní charitu 
Žďár nad Sázavou. 

Cílem akce bylo přiblížit veřejnosti 
různé druhy umění ulice – tzv. street 
art, ale také prezentovat nízkoprahové 

služby pro  děti a  mládež. Obdobnou 
akci Ponorka realizuje již od roku 2006 
a vždy se setkávala s velmi pozitivním 
ohlasem návštěvníků. Letošní akce 
byla výjimečná především v  rozšíření 
ukázek streetového umění. Účastníci 
si vyzkoušeli tvorbu legálního graffiti, 
jak tomu bylo i v předešlých letech, ale 
také zhlédli taneční vystoupení break 
dancové skupiny pod vedením Mila-
na Müllera a dokonce měli možnost si 
některé taneční prvky zkusit na vlastní 
kůži. „V neposlední řadě akci doplňovala 
také skupina mladíků Slack.zr, věnující 
se slackline neboli modernímu prova-
zochodectví, kteří účastníkům předvedli 
své umění a umožnili jim trénink balan-
cování na  tenkém pruhu neboli lajně,“ 
sdělila Tereza Musilová, pracovnice 
Ponorky. 

Akce poukazovala především 
na možnosti aktivního trávení volného 

času dětí a mládeže ve Žďáře nad Sá-
zavou. Široké veřejnosti pootevřela po-
myslné dveře do street artu a ukázala 
například, že i často diskutované téma 
graffiti nemusí být jen hrubé vzkazy 
na zdích domů, ale zajímavá umělecká 
díla, která přitom nepoškozují maje-
tek. Účastníkům bylo v  průběhu také 
sdělováno, jaké postihy mohou čekat 
jedince, který vytváří graffiti na  nele-
gálních plochách. „Graffiti art vnímáme 
jako druh výtvarného umění. V  našem 
pojetí klademe důraz na propojení legál-
ní tvorby s veřejnou produkcí. Právě ve-
řejný projev je důležitým prvkem tohoto 
stylu,“ vysvětlila Musilová.

Pracovnice NZDM Ponorka děkují 
všem spoluorganizátorům a  účastní-
kům akce za vydařené odpoledne.

 
Veronika Brychtová, 

vedoucí Ponorky

Kotlíkové dotace pro domácnosti
V rámci Operačního programu ži-
votního prostředí jsou vyčleně-
ny prostředky na  výměnu kotlů 
na tuhá paliva pro domácnosti. Tyto 
prostředky budou jednotlivým do-
mácnostem poskytovány prostřed-
nictvím Kraje Vysočina.

Jedná se o  výměnu zdrojů tepla 
na pevná paliva za kotle na uhlí a bio-
masu, plynové kondenzační kotle a te-
pelná čerpadla s dotací až 75 %. 

Všechny nově pořizované kotle musí 
splňovat požadavky Směrnice Evrop-
ského parlamentu a  Rady 2009/125/
ES (EKODESIGN) a  jejich prováděcích 
předpisů. Maximální způsobilé výdaje 
projektu jsou stanoveny na  150 tisíc 
korun. Pokud bude vyměňován ko-
tel v  budově energetické náročnosti 
D a  horší, musí být součástí projektu 
kromě samotné výměny ještě finanč-
ně méně náročná opatření na  snížení 
energetické náročnosti budovy, jejichž 

dopad musí být potvrzen energetic-
kým specialistou. Jedná se o  výdaje 
v  maximální výši 20 tisíc korun. První 
výzva pro  občany k podávání žádostí 
o kotlíkové dotace na Kraji Vysočina je 
plánována na první čtvrtletí roku 2016. 
Pro nastavení systému financování 
je třeba vyjádření předběžného zá-
jmu, popřípadě nezájmu na stránkách 
www.kr-vysocina.cz/kotliky.

(red)

Na Farských humnech se objevila tajemná sportovní bedýnka
Sportovní vybavení zde volně k 
zapůjčení! Tento nápis si od 2. čer-
vence 2015 mohou občané přečíst 
na bedně se sportovním vybavením 
umístěné na Farských humnech. Ve-
dení města se před několika týdny 
rozhodlo oživit park na  Farských 
humnech umístěním několika her-
ních prvků pro  děti. Nyní přibylo 
vyžití i pro ostatní věkové kategorie.

Chcete si zahrát fotbal, volejbal, fris-
bee, badminton nebo líný tenis? Vyba-
vení si na  Farských humnech můžete 
zapůjčit zdarma. „Míče a  ostatní vyba-
vení, by ale mělo sloužit nám všem, pro-
to jej, prosím, vracejme zpět do  k tomu 

určené bedny, která ho uchrání před 
deštěm,“ vyzval Žďáráky starosta města 
Zdeněk Navrátil, který umístění první 
volně přístupné sportovní půjčovny 
vymyslel. Bohužel se již v prvních ho-
dinách po umístění sportovního náčiní 
na  „Farčata“ objevili nepoctivci, kteří 
odcizili kopací míč a frisbee. Následně, 
v průběhu několika dní, bylo odcizeno 
i další vybavení. 

Vedení města je ale optimistické 
a  stále věří, že se tento druh sdílení 
věcí ve veřejném prostoru ve Žďáře 
ujme. Využijte tedy i vy nové možnosti 
a dopřejte si trochu sportu a  relaxace 
v  parku v  centru našeho města. Řídí-
me se zde ale jedním heslem: „Půjč si, 

co chceš, hraj, co chceš, ale neodnášej si 
vybavení domů. Choď si sem užít volné 
chvíle s  přáteli, ale nekaž tu možnost 
ostatním, a  vždy vybavení vrať zpět 
do  této bedny.“  I tento nápis občané 
na  bedně se sportovními pomůckami 
najdou. 

V  případě, že máte doma nějaké 
sportovní vybavení, které již nevyu-
žíváte, přineste ho na  Farská humna, 
třeba ještě ostatním dobře poslouží. 
Vedení města doufá, že park v létě oži-
je, přispět by k tomu mělo i letní kino, 
které bude letos probíhat souběžně 
na náměstí Republiky a Farských hum-
nech, a  to v  termínu od 28. července 
do 31. července 2015. (red)
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Představujeme projekt Naše nemocnice
Žďárští zastupitelé v březnu 2015 téměř jednomyslně podpořili lokální projekt Naše nemocnice. Přinášíme vám nyní 
krátký rozhovor s iniciátorem myšlenky radním Radkem Černým a zároveň představujeme výsledky několikaměsíč-
ního snažení, které novoměstské nemocnici přinesou novou artroskopickou věž.
 

Od roku 1850 bylo Nové Město, 
s  přívlastkem na  Moravě až od roku 
1906, sídlem okresního hejtmanství. 
Bylo proto logické, že základní kámen 
plánované nemocnice pro  obyvatele 
Horácka byl položen 21. srpna 1938 
právě zde.

V  roce 1949 vzniklo sloučením 
Žďáru s  obcí Zámek Žďár nové okres-
ní město Žďár nad Sázavou, které se 
s budováním těžkého průmyslu rychle 
rozrůstalo. Ve druhé polovině 20. stole-
tí byl Žďár nad Sázavou jediným okres-
ním městem, který neměl na  svém 
území okresní nemocnici. 

„I dnešní podoba zdravotní služby 
pro  naše obyvatele reflektuje tyto his-
torické souvislosti,“ sdělil radní Radek 
Černý. „Město Žďár je provozovatelem 
moderní polikliniky, kde je soustředěna 
většinová ambulantní péče, pracoviště 
RTG, laboratoř a  rehabilitace,“ doplnil 
Černý.

I když je dnes samozřejmostí svo-
bodná volba lékaře i  poskytovatele 
zdravotních služeb, je novoměstská 

nemocnice pro obyvatele našeho měs-
ta nejbližším, nejdostupnějším a  nej-
důležitějším zdravotnickým zařízením 
poskytujícím neodkladnou, specializo-
vanou a ústavní péči.

Zřizovatelem novoměstské nemoc-
nice je Kraj Vysočina, ale je podporova-
ná i  jinými subjekty, jakou jsou okolní 
města či významné firmy regionu.

Město Žďár na  Sázavou opakova-
ně podpořilo fungování nemocnice 
a  v  tomto trendu pokračuje i  v  letoš-
ním roce. Na základě zadání starosty 
města Zdeňka Navrátila a  ředitelky 
nemocnice Věry Palečkové vypracoval 
radní Radek Černý projekt Naše ne-
mocnice, jehož cílem bylo poskytnout 
a zkoordinovat podporu města a žďár-
ských firem  při pořízení nové artro-
skopické věže, která je základním 
přístrojovým vybavením sloužícím k 
endoskopickým operacím kloubů. Vy-
bavení používané v současné době je 
již zastaralé. „Je racionální a  žádoucí 
pořízení nového, generačně moderněj-
šího přístroje, zvláště, když se novým 

primářem ortopedického oddělení stal 
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.,  reno-
movaná, mezinárodně uznávaná auto-
rita oboru, specialista na  endoskopické 
operace,“ doplnil Černý.

(red)

Krátký rozhovor s iniciátorem projektu Radkem Černým

Pane doktore, jste iniciátorem 
a  koordinátorem projektu Naše ne-
mocnice. Nejprve jste musel o smys-
luplnosti a přínosu přesvědčit svoje 
kolegy v  radě a  zastupitelstvu. Jak 
to šlo?

Vždycky je to o  komunikaci, o  pri-
oritách a o  finančních možnostech. 
V  radě města jsme o  tomto tématu 
pečlivě diskutovali, kolegové chtěli 
znát mnoho podrobností a souvislostí. 
Moje argumentace byla zřejmě dosta-
čující, takže rada města tento projekt 

jednomyslně doporučila ke schválení 
zastupitelstvu. To na svém březnovém 
zasedání poměrně hladce tento pro-
jekt podpořilo. Z 27 zastupitelů byl 
proti jenom jeden.  

Znamenalo to tedy, že zastupi-
telstvo schválilo finanční příspěvek 
města na  pořízení operačního pří-
stroje ve výši 300 tisíc korun a Vám 
mandát, abyste jménem města oslo-
vil žďárské firmy s žádostí o připoje-
ní se k projektu. Jak se Vám dařilo?

Byla to pro  mne zajímavá zkuše-
nost. Kontaktoval jsem 15 firem se 
sídlem v našem městě. Asi třetina se se 
mnou vůbec nebavila. I když jsem více 
než měsíc opakovaně žádal o schůzku, 
psal vysvětlující maily, nikdy jsem se 
k vedení těchto společností nedostal. 
Tento přístup byl pro mne zklamáním. 
Druhá část společností mi přímo sdě-
lila, že se nepřipojí a jejich rozhodnutí 
respektuji. Můj dík a vděk patří ale těm, 
kteří mě přijali a  pomohli. Chtěl bych 
je tady vyjmenovat, zaslouží si to. Jsou 

to Jiří Kabelka (Del), Vladimír Chládek 
(Tokoz), Aleš a  Petr Koukolovi (KOVO 
Koukola), Jiří Peřina (Aquasys) a největ-
ší příspěvek navrhla paní Hana Suchá 
(Wood system). Cena nového přístro-
je je zhruba jeden milion korun a  ne-
mocnice obdržela na  jeho pořízení ze 
Žďáru 530 tisíc korun. Z čehož 300 tisíc 
poskytlo město a 230 tisíc výše jmeno-
vané firmy. 

A  jaké je nyní Vaše celkové hod-
nocení několikaměsíčního snažení?

Dobrou nemocnici dělají především 
lidé, odborně zdatný a  lidsky vstřícný 
personál, ale bez potřebného vybave-
ní to také nejde. Nejlepší operace je 
žádná operace, ale ať chceme nebo ne, 
může ji potřebovat každý z nás. Věřím 
tomu, že jsme významným dílem po-
mohli zajistit jeden z důležitých před-
pokladů k dobrému výsledku, tedy 
uzdravenému a spokojenému pacien-
tovi. A to je docela dobrý pocit.

(red)

Primář Pilný při endoskopické operaci ruky.
 Foto: archiv

Radek Černý 
radní a zastupitel 
města Žďár n. Sáz.

Lékař a iniciátor 
projektu 
Naše nemocnice
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Harfové dny přilákaly stovky diváků
V roce 2015 slaví Mezinárodní hu-
dební festival Concentus Moraviae 
20. výročí. Tento pozoruhodný festi-
val, velebící krásu dlouhé řady měst, 
se opět rozšířil po celém regionu 
a naplnil ho neobyčejnými hudební-
mi událostmi.

Ve Žďáře nad Sázavou v  rámci fes-
tivalu Concentus Moraviae proběhly 
v červnu Harfové dny, na kterých vedle 
mistrovských kurzů a workshopů reno-
movaných harfenistů proběhla i  řada 
menších a větších koncertů harf z růz-
ných období s repertoárem sahajícím 
od renesanční hudby po současnost. 
Účastníci Harfových dní měli možnost 
absolvovat aktivně či pasivně kurzy za-
měřené na klasickou, historickou, fol-
klorní, ale i jazzovou harfu. V průběhu 
festivalu byl připraven také speciální 
workshop pro děti již od pěti let. 

Nástroje na festival dodali harfoví 
výrobci, kteří nejen prezentovali svou 
produkci, ale vedli také dílny týkající se 
technických otázek nástroje a údržby. 

Při slavnostním zahajovacím kon-
certu, který se uskutečnil v  Barokních 
sálech Zámku ve Žďáře nad Sázavou, 

měli diváci možnost zhlédnout skvě-
lou harfistku a patronku Harfových dní 
Janu Bouškovou a  harfenistu Ieuana 
Jonese. Jana Boušková přichystala ně-
kolik skutečně výjimečných harfových 
lahůdek. Společně se svými vzácný-
mi kolegy i  studentkami Boušková 
nabídla ojedinělou příležitost uvidět 
a  vyslechnout osm koncertních harf 
hrajících Bachův dvojkoncert a úpravu 
Smetanovy Vltavy. „Dalším slavnost-
ním bodem pak byla světová premiéra 
skladby Arapanja inspirované Janinou 

osobností: právě pro naši patronku 
a naše Harfové dny skladbu vytvořil bel-
gický skladatel Peter Swinnen, který se 
premiéry osobně zúčastnil. Název jeho 
nového kusu pro tři harfy je přesmyčkou 
slov Jana a harfa,“ sdělil ředitel festivalu 
David Dittrich. Další perličkou progra-
mu bylo představení čínské harfy gu 
zheng, kterou publiku předvedla stu-
dentka Jany Bouškové Xing Yan.

(red)

Harfové dny ve Žďáre nad Sázavou Foto: Adam Dušek

Festival KoresponDance roztančil město

Letní prázdniny ve Žďáře zahájil 
třetí ročník mezinárodního festiva-
lu tanečního a pohybového divadla 
KoresponDance, který se uskutečnil 
v prostorách Zámku Žďár a na něko-
lika dalších místech ve městě.

Hlavní program festivalu nabí-
dl představení několika špičkových 

a  mezinárodně uznávaných umělců. 
Žďár nad Sázavou se dokonce stal 
díky konání festivalu jediným místem 
v  České republice, kde se v  letošním 
roce představili světově proslulí bratři 
Formanové se svým Obludáriem. Ná-
vštěvníci festivalu byli svědky hned tří 
světových premiér. 

„Festival KoresponDance je festival 

pro Žďár nad Sázavou a jeho obyvatele, 
které se snaží propojit s mezinárodní scé-
nou tanečního a  pohybového divadla. 
Nejde o  žádnou vitrínu, která by umění 
vystavovala za skleněnou stěnou. Snaží-
me se uspořádat festival, který by zapojil 
místní obyvatele, protože jejich účast je 
pro tuto událost zásadní,“ sdělila zakla-
datelka a ředitelka festivalu Marie Kin-
sky.

Na festivalu zazněla také hudba 
v  podání osvědčených hudebních 
souborů ze Žďáru nad Sázavou a okolí. 
Příjemným oživením pak byl dětský ta-
neční orchestr z Velkého Meziříčí.

Festival KoresponDance je součástí 
evropského projektu KoresponDance 
Europe, zahájeného a  řízeného ob-
čanským sdružením SE.S.TA., Centrem 
choreografického rozvoje. V letech 
2009 a 2010 hostoval v České republi-
ce v Praze, potom i na dalších místech, 
a  nyní se již třetím rokem konal na 
zámku Kinských.

(red)

Třídenní festival měl velice pestrý program Foto: Nikola Adlerová
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Vyhodnocení fotografické soutěže ze Dne Žďáru 2015
Vážení čtenáři červencového čísla 
Žďárského zpravodaje, přinášíme 
vám vyhodnocení fotografické sou-
těže, která proběhla ve dnech 6. až 
8. června 2015 v rámci prvního roč-
níku Dne Žďáru.

Úkol zněl jasně, bavit se, vyfotogra-
fovat jakýmkoli způsobem kteroukoli 
část programu a fotografii nám násled-

ně zaslat na  k tomuto účelu zřízený 
e-mail denzdaru@zdarns.cz

Do redakce Žďárského zpravodaje 
nám přišlo přes 20 fotografií, ze kte-
rých redakční rada vybrala tři nejlepší, 
které můžete vidět níže.

Autoři vybraných fotografií od nás 
získávají volnou vstupenku na  letošní 
33. ročník Horáckého džbánku, který 
se koná 7. a 8. srpna v  areálu Zámku 

Kinských ve Žďáře nad Sázavou a vol-
ný jednorázový vstup do  Relaxačního 
centra dle vlastního výběru.

Všem ostatním děkujeme, že se 
do  soutěže zapojili a  doufáme, že si 
Den Žďáru náležitě užili. Autoři vybra-
ných snímků budou kontaktování nej-
později do 20. července 2015.

(red)

Zapište si do svých diářů

Den Žďáru 2016
11. 6. 2016

DEN ŽDÁRU
ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY

Fotografická soutěž – Den Žďáru 2015 Foto: Hana Koubková

Foto: Ivan Kratochvíl

Oddíl moderní gymnastiky 
TJ Žďár nad Sázavou

Foto: Nikola Adlerová

Omluva 
Omlouváme se tímto oddílu mo-

derní gymnastiky TJ Žďár nad Sázavu 
za záměnu s gymnastkami ze střediska 
volného času ACTIVE-SVČ. V  červno-
vém čísle Žďárského zpravodaje jsme 
na  straně 14, ve fotogralerii ze Dne 
Žďáru nepřesně uvedli název oddílu. 
Děkujeme za  pochopení. Níže přiklá-
dáme již správně označenou fotografii.

(red) 

Foto: Jan Rosecký
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Na kole dětem 2015 Žďárskými vrchy
V sobotu  8. srpna 2015 v  9.30 od-
startuje ze žďárského náměstí Re-
publiky první ročník charitativní 
cyklojízdy Na kole dětem 2015 
Žďárskými vrchy, v  čele pelotonu 
s Josefem Zimovčákem a Žďárákem, 
handicapovaným cyklistou Alešem 
Wasserbauerem.

Zváni jsou všichni, kteří si chtějí za-
sportovat a zároveň podpořit onkolo-
gicky nemocné děti, zažít báječnou 
atmosféru a  radost z  pohybu a  dob-
rého skutku.  „Můžete ujet celých 65 ki-
lometrů anebo podle chuti a sil jen část 
trasy. Na trase jsou tři zastávky s občerst-
vením na nabrání sil,“ sdělil organizátor 

akce Aleš Wasserbauer. Peloton jízdu 
ukončí na Rekreačním areálu Pilák. Pro 
registrované účastníky bude nachys-
tána tombola a  koncert. Podrobnější 
informace o akci, na níž přislíbili účast 
i významné osobnosti z lékařství, spor-
tu nebo kultury najdete na webových 
stránkách  www.zdaracidetem.cz.

Prázdninové promítání v kině
Kino na měsíc červenec 2015

Vážení přátelé, vzhledem k nezbyt-
ným opravám elekto instalace  v  na-
šem kině chystáme omezené vysílací 
časy v  červenci a  srpnu a  od 20. 7. 
do  19. 8. je kino úplně mimo provoz! 
Díky za pochopení za náš prázdninový 
vysílací režim! Od září se těšíme v plné 
parádě a  s  novinkami, které vás pře-
kvapí! Díky za  vaši přízeň od celého 
promítacího týmu kina Vysočina.

UPOZORNĚNÍ: 
Pokladna Domu kultury 

je od 11. 6. do 16. 8. 2015 uzavřena.

Pokladna Kina Vysočina 
je od 20. 7. do 19. 8. 2015 uzavřena.

 
Informace: telefon 566 502 253, 
e-mail: dkzdar@dkzdar.cz

            Kino Vysočina

Odstávka Relaxačního centra
Museli jsme změnit termín původ-

ně plánované odstávky Relaxačního 
centra od 31. 8. do 8. 9. 2015, protože 
dodavatel tepla SATT, a.s. přeruší do-
dávku tepla v období letních prázdnin 
a  my bychom museli mít v  té době 

stejně zavřeno. Odstávka tak bude, ne 
z  našeho zavinění, v  období letních 
prázdnin, a  to od 27. 7. - 3. 8. 2015. 
Děkujeme za pochopení.

Vladimír Kovařík

Prázdninová půjčovní doba v Knihovně Matěje Josefa Sychry
Od 1. července do 31. srpna 2015

Oddělení pro dospělé, dětské a hu-
dební oddělení i čítárna mají v letních 
měsících otevřeno následovně: Pondě-

lí, středa od 9.00 do 17.00 hodin. Čtvr-
tek od 9.00 do  15.00 hodin. Pobočka 
Nádražní je otevřena každé pondělí 
a  středu od 9.00 do  11.30 a  od 12.30 

do  17.00 hodin. Veškeré další infor-
mace získáte na tel. čísle 566 623 766 
a na webu www.knihzdar.cz

(red)

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

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

Ke dni 24. června 2015 mělo 
město Žďár nad Sázavou 
celkem 21 544 občanů 
přihlášených k trvalému pobytu.

Děti narozené v dubnu 2015 
Alfréd Filip 3. 4. ZR 4
Adam Nižník 7. 4. ZR 4
Sofie Kočařová 8. 4. ZR 7
Emma Hedvičáková 9. 4. ZR 1
Natálie Karásková 21. 4. ZR 1
Tomáš Marek 23. 4. ZR 3
Michal Marek Špinar 23. 4. ZR 1

Životní jubilea v červenci 2015
Libuše Neradová 2. 7. 80 let ZR 5
Věra Fialová 4. 7. 94 let ZR 4

Milada Prudká 7. 7. 90 let ZR 1
Jarmila Humlová 8. 7. 90 let ZR 1
Jiřina Pohanková 13. 7. 93 let ZR 1
Milada Jelínková 14. 7. 92 let ZR 3
Anna Vitámvasová 15. 7. 85 let ZR 4
Anna Řeháčková 20. 7. 80 let ZR 1
Jiřina Dostálová 21. 7. 80 let ZR 6
Evžen Rychlovský 23. 7. 85 let ZR 5
Božena Tulisová 25. 7. 80 let ZR 4
V. Wasserbauer 27. 7. 80 let ZR 4

Srdečně gratulujeme!

Žďárský zpravodaj, měsíčník občanů města Žďár nad Sázavou ● 2. ročník ● Vydává město Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz. Redakční rada: Zdeněk Navrátil, 
Josef Klement, Rostislav Dvořák, Radek Černý, Radek Zlesák, Martin Mrkos. Odpovědný redaktor: Nikola Adlerová, tel. 733 465 035,  e-mail: nikola.adlerova@zdarns.cz ● 
Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou ● Do všech domácností zdarma ● Počet výtisků: 10 200 kusů ● 
Distribuce: Renvy Trade s.r.o., Grusova 413, Pardubice ● Tiskne: Tisk centrum, Modřická 645/62, Moravany u Brna ● Registrace: MK ČR E 21706.

Upozornění

SATT a.s. - Váš dodavatel tepla a digitálních služeb

Více o našich službách na www.satt.cz

OZNÁMENÍ PRO OBČANY

SATT a.s. oznamuje občanům, že 
v období od 27. 7. 2015 do 31. 7. 2015 
včetně bude ve Žďáře nad Sázavou 
probíhat údržba horkovodní sítě.
Z tohoto důvodu bude v tomto období 
přerušena dodávka teplé užitkové vody. 
Dodávka bude obnovena dne 31. 7. 2015 
v odpoledních hodinách.

 Děkujeme za pochopení



ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 Aktuality

20

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
sobota 18. července 2015, 21:00 hodin
EL DOMADOR DE MEDUSAS & LOBO LOCO
kulturní centrum Batyskaf

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

neděle 19. července 2015, 15:30 a 15:45 hodin
BĚH ZR – DÁŘKO, KONDIČNÍ 5
ulice Dvorská

sobota 25. července 2015, 8:00 – 11:30 hodin
ŽĎÁRSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí Republiky

neděle 26. července 2015, 10:30 hodin
ŽĎÁRSKÝ TRIATLON
Pilská nádrž

pondělí 27. července 2015, 14:00 hodin
INTERNETOVÁ BEZPEČNOST
Dům s pečovatelskou službou, Libušínská 11

úterý 28. až pátek 31. července, 21:30 hodin
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Kinematograf letos poprvé souběžně na dvou místech 
ve městě. České filmy můžete zhlédnout na náměstí 
Republiky, zahraniční pak v parku na Farských 
humnech.

úterý 28. 7. Tři bratři
středa 29. 7. Hodinový manžel
čtvrtek 30. 7. Vejška

pátek 31. 7. Fotograf
náměstí Republiky

úterý 28. 7. Velká nádhera
středa 29. 7. Nedotknutelní
čtvrtek 30. 7. Nespoutaný Django
pátek 31. 7. Vlk z Wall Street
Farská humna

sobota 1. srpna 2015, 20:00 hodin
TANEČNÍ ZÁBAVA – Airback
I. nádvoří zámku Žďár

pátek 7. až sobota 8. srpna 2015, 17:00 a 14:00 hodin
HORÁCKÝ DŽBÁNEK
pátek 7. 8. Old Boys Poutníci, Devítka, Kamelot, 
Neřež.
sobota 8. 8. Robert Křesťan a Druhá tráva, Petra 
Černocká, G-runs ‚n Roses, Jaroslav Samson Lenk, 
The Fireballs, Děda Mládek Illegal Band
I. nádvoří zámku Žďár

sobota 8. srpna 2015, 9:30 hodin
NA KOLE DĚTEM 2015 ŽĎÁRSKÝMI VRCHY
náměstí Republiky

pondělí 10. srpna 2015, 14:00 hodin
RIZIKA KOLEM NÁS
Dům s pečovatelskou službou, Libušínská 11

čtvrtek 13. srpna 2015, 8:00 –18:00 hodin
PRÁZDNINOVÝ TRH
náměstí Republiky

čtvrtek 13. srpna 2015, 20:00 hodin
VINCENT CROSS (New York)
kulturní centrum Batyskaf

neděle 16. srpna 2015, 17.00 hodin
DCERY MATKY ZEMĚ
kulturní centrum Batyskaf

neděle 16. srpna 2015, 20.00 – 22.00 hodin
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

středa 19. srpna 2015, 19:00 hodin
CHYTRÝ KVÍZ V BATYSKAFU
kulturní centrum Batyskaf

čtvrtek 27. srpna 2015 až neděle 20. září 2015
SLAVNOSTI JEŘABIN 2015
Výstavní síň Staré radnice a kaple sv. Barbory


