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Na Den Žďáru se ve městě objevil i malý svatý Florián

Informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Do všech domácností zdarma.
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PO SPORTIS zve všechny zájemce do Relaxačního centra. 

Využijte letních slev 
od 1. července do 31. srpna 

ve výši 30% z běžné ceny 

do plaveckých částí

Ve dnech 19. - 21. 8. 2016 
proběhnou u Pilské nádrže 

tradiční závody Dračích lodí. 
Pořadatel zajistil bohatý kulturní 

a sportovní program a občerstvení pro návštěvníky. 

S r d e č n ě  v š e c h n y  z v e m e . 

Otevírací doba o prázdninách je denně 
v bazénové části a solné jeskyni od 09.30 do 20.00 hod. 

a ve wellness od 11.00 do 20.00 hod.

www.sportispo.cz

příspěvková organizace města

sportis_inz_210 x 146 mm.indd   2 6. 6. 2016   11:35:30

zpravodaje na titulní straně. Autoři každé z nej-
úspěšnějších fotografií, které postoupí do finále, 
obdrží od města Žďár nad Sázavou drobný dárek.

Vyhodnocení! 
Téma V.  Zaostřeno na Máj, lásky čas

V květnu bylo do soutěže zasláno 10 fotografií 
zaměřených na téma Máj, lásky čas. Vítězkou pá-
tého kola celoroční fotografické soutěže se stala 
fotografie Ivety Joskové Láska na celý život s cel-
kovým počtem 89 hlasů (Like, To se mi líbí). Gratu-
lujeme! Autorka vítězné fotografie byla odměněna 
dvěma volnými vstupenkami do Kina Vysočina.

Téma VI.  Zaostřeno na kouzlo černobílé  
fotografie
(zasílejte do 10. července)

Fotografie na soutěžní téma Kouzlo černobílé fo-
tografie zasílejte ve formátu JPG v co nejvyšší kva-
litě na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. 
Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 
2016 – červen.  V emailu uveďte i celé jméno au-
tora zaslané fotografie, adresu a telefonní kontakt. 
Zasláním snímku do soutěže poskytujete souhlas 
se zpracováním vašich osobních údajů a zveřej-
něním fotografie ve Žďárském zpravodaji, na fa-
cebookovém profilu města a na webových strán-
kách města. Více informací, fotografická témata na 
celý rok a pravidla soutěže naleznete na webových 
stránkách města www.zdarns.cz. V případě potře-
by zasílejte své dotazy na e-mail zaostrenona@
zdarns.cz. Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Vážení spoluobčané,
v měsíci červnu se v našem městě ode-

hrávaly významné historické události. V 
červnu roku 1293 se o Žďáře poprvé píše 
v historických listinách a 11. června 1607 
povyšuje kardinál František z Ditrichštej-
na tehdejší městečko na město. A právě 
tyto události byly motivem pro vznik slav-
ností s názvem Den Žďáru, které se konají 
právě začátkem června. Letos mohli ob-
čané města, turisté i hosté slavit již podru-
hé. Oslavy proběhly nejen na náměstí, ale 
i v přilehlých prostorách. Měl jsem obrov-
skou radost z kreativity neziskových orga-
nizací působících v oblasti prorodinných 
aktivit i vynikající hudební tvorby sborů a 
kapel vystupujících na hlavním pódiu. Le-
tos dostaly své místo v programu i spor-
tovní oddíly pracující s dětmi a mládeží, 
které prezentovaly svoji zájmovou čin-
nost. Program okořenily i oslavy 130 let 
od vzniku sboru „zámeckých“ dobrovol-

ných hasičů. Slavnostní průvod, předání 
stuhy města Žďáru a následný program 
na Farských humnech byl mimořádným 
bodem letošního ročníku. Rád bych tou-
to cestou ještě jednou poděkoval všem 
dobrovolným hasičům za jejich práci pro 
město a občany blízkého i širokého okolí, 
kteří se v případě nouze spoléhají na je-
jich pomoc.

Červen není jen měsícem oslav, ale 
i finišem žáků a studentů základních a 
středních škol. Právě studenty čekaly zá-
věrečné zkoušky, maturity a přijímací ří-
zení. Závěr školního roku patřil i předává-
ní různých cen, hodnotily se vědomostní 
olympiády a soutěže i sportovní výkony. 
Na radnici města jsme předali přes čty-
řicet certifikátů pro absolventy zkoušky 
z anglického jazyka Cambridge English. 
Potěšilo mě zapálení všech žáků a stu-
dentů, kteří jsou ochotni jít za hranice 
svých školních povinností a věnovat se 
rozvíjení svých osobních dovedností. 

Odměnou pro všechny školou povin-
né za jejich celoroční práci jsou přicháze-
jící prázdniny. Rád bych Vám všem popřál 
krásné využití volných dnů, zasloužené 
dovolené a prázdnin. Prožijte příjemné 
chvíle v přítomnosti svých blízkých a přá-
tel. Krásné léto!

 Josef Klement, 
 místostarosta města
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Klub filatelistů z pověření Svazu čes-
kých filatelistů organizoval ve dnech 
od 2. do 5. června 2016 2. česko-slo-
venskou filatelistickou výstavu. Vý-
stava, nad níž převzali záštitu před-
seda vlády České republiky Bohuslav 
Sobotka, hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek i starosta města Žďáru nad 
Sázavou Zdeněk Navrátil, proběhla ve 
žďárském Domě kultury a příchozím 
nabídla na 120 exponátů od 94 vysta-
vovatelů.

2. česko - slovenská filatelistická vý-
stava se konala při příležitosti 180. výročí 
otevření listovní sběrny, pozdějšího poš-
tovního úřadu ve Žďáře nad Sázavou 1. 
8. 1836 a 130 let od zavedení R- nálepky 
v českých zemích 1. 10. 1886. Nad výsta-
vou převzal záštitu český premiér Bohu-
slav Sobotka, který přijel a osobně pokřtil 
poštovní známku vydanou při příležitosti 
konání 2. česko-slovenské filatelistické 

AKTUÁLNĚ: Premiér navštívil Žďár u příležitostí filatelistické výstavy

Bohuslav Sobotka při slavnostní návštěvě filatelistické výstavy. Foto: Nikola Adlerová

Josef 
Klement 

místostarosta 
města 
Žďáru nad Sázavou

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo počátkem roku 2016 první ročník celoroční fo-
tografické soutěže Zaostřeno na Žďár 2016. Soutěž je určena všem nadšeným ama-
térským i profesionálním fotografům žijícím na území našeho města nebo jeho spá-
dových obvodů. Soutěž by měla propojit Žďárský zpravodaj a facebookový profil 
města. Každý měsíc bude vyhlášeno jedno konkrétní téma, ze kterého vzejde vždy 
jedna vítězná fotografie. Tu vyberou svým hlasováním lidé na facebookové stránce 
města a následně se objeví v dalším čísle Žďárského zpravodaje.

V lednu příštího roku pak odborná porota vybere z každé kategorie jednu fotografii, 
tedy dalších 12 fotografií, které budou společně s nejlepšími fotografiemi vybranými hlaso-
váním na facebooku bojovat o titul Fotografie roku 2016. Z celkového počtu 24 fotografií 
pak absolutního vítěze soutěže vybere odborná porota. Autor této fotografie bude odmě-
něn hodnotnou cenou a jeho fotografie se objeví v únorovém čísle (roku 2017) Žďárského 

výstavy. Na výstavě probíhaly současně 
výstavy 1. a 3. stupně a vystavovali spo-
lečně čeští a slovenští filatelisté. Zároveň 
byla tato výstava kvalifikací na Světovou 
výstavu v Praze, která se má konat v roce 
2018.

Součástí výstavy byl prodej pamětních 

listů, poštovních známek, grafických listů 
a spousty filatelistických materiálů. Pra-
covnice České pošty měly co dělat, aby 
obsloužily neustálou frontu zákazníků 
čekajících na známky, pohledy, obálky, 
které jim přímo na místě razítkovaly pa-
mětními razítky.  (red)

     Zaostřeno na Žďár 2016 

Žďárský zpravodaj, měsíčník občanů města Žďár nad Sázavou ● 3. 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: 11 000 kusů ● Datum vydání: 20. 6. 2016 
● Distribuce: Renvy Trade s.r.o., Grusova 413, Pardubice ● Tiskne: Tisk centrum, Modřická 645/62, Moravany u Brna ● Registrace: MK ČR E 21706. ● korektury : 
Zdenka Hánová ● Inzertní příloha: Miroslav Skalník, tel. 773 794 139 ● Fotografie na titulní straně: Nikola Adlerová
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Šestnáctý ročník soutěže Fasáda roku 
2016 zná své vítěze. Jedním z nich se stala 
nová fasáda Městského divadla ve Žďáře 
nad Sázavou. Odborná porota letos hod-
notila 169 přihlášených staveb, laická ve-
řejnost si zvolila v internetovém hlasování 
Cenu veřejnosti. Fasáda roku je veřejná 
soutěž, jejímž cílem je vyhodnotit kvalitně 
a zdařile realizovaná stavební díla z hle-
diska fasádního pláště, dokončená v roce 
2015 na území České republiky. Vyhlašo-
vatelem soutěže je firma BAUMIT, spol. s. 
r. o.

Soutěžilo se hned v několika kategoriích, 
novostavba rodinného domu, novostavba 
bytového domu, novostavba nebytového 
objektu, rekonstrukce historického objektu, 
revitalizace, sanace, renovace. Žďárské Měst-
ské divadlo obstálo na výbornou v kategorii 
revitalizace, sanace, renovace. Investorem 
stavby bylo město Žďár nad Sázavou, projek-
tantem pak Atelier WIK, s. r. o. Zhotovitelem 
stavby byla firma PSK Group, s. r. o. 

Původní pseudosecesní budova Národní-
ho domu pochází z roku 1901 a byla v pová-

lečném období používána jako divadlo. Kon-
cem 70. let uplynulého století došlo k celkové 
rekonstrukci. Autorem přestavby je architekt 
Zdeněk Skála. Významným prvkem na čelní 
vstupní fasádě objektu je reliéf se symbolikou 
múzických umění. Navržené řešení zateplení 
objektu vychází z návrhu rekonstrukce ob-
jektu z konce 70. let, za použití soudobých 
materiálů a technologií. Fasády jsou řešeny v 
kombinaci velkoplošného zavěšeného obkla-
du a reliéfní omítky mezilehlých ploch. Sokl 
suterénní části fasád je s povrchem s keramic-
kým obkladem. Okenní a dveřní výplně jsou 
nahrazeny hliníkovými konstrukcemi. Úprava 
fasády je provedena ručně omítkou profilo-
vanou do oblouků ve výrazném červeném 
odstínu a použita pro zvýraznění hlavních 
ploch. (red)

Změna městského loga
Rada města vedla vcelku dlouhou diskusi 
nad doporučením komise pro marketing 
a komunikaci, které se týkalo změny ne-
boli modernizace současně užívaného 
loga, jehož autorem je Radovan Živný. 
Předmětem navržené změny nebyla 
vlastní grafika s motivem kopule kostela 
na Zelené hoře, ale textová část názvu 
města s písmem tištěným do křivky. Prý 
zhoršuje čitelnost a je nemoderní. A prá-
vě s tímto argumentem se někteří radní 
neztotožnili. Konečné hlasování dalo ze-
lenou změně, která bude spočívat v rov-

né linii textového řádku, bude moderní 
a bude působit současněji. Za důležité v 
tomto názorovém minisporu ale považuji 
to, že s návrhem změny byl seznámen au-
tor loga pan Živný, že tuto změnu osob-
ně odsouhlasil a že propagační materiály 
města s původním logem budou upotře-
beny a neskončí ve sběru.      

Architektonická soutěž ulice Nádražní 
Ulice Nádražní je bezesporu jednou z 
nejfrekventovanějších ulic v našem měs-
tě. Je to také neméně důležitá spojnice 
mezi náměstím a nádražím jak železnič-
ním, tak autobusovým. Už několik let se 
zabýváme přípravou rekonstrukce téměř 
havarijního technického stavu inženýr-
ských sítí v úseku budovy České pošty 
– okružní křižovatky a velmi  podobný 
stav je i v úseku pěší zóny. Rada města ve 
spolupráci s občany, odborem rozvoje a 
územního plánování organizovala nejpr-
ve názorové šetření přítomných účastní-
ků formou procházky celé trasy s odbor-
ným výkladem architekta. Z názorového 

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Komise pro mezinárodní a regionální 
spolupráci funguje již několik období a v 
současnosti ji tvoří sedm členů. Předse-
dou komise je Zbyněk Vintr a podporu ze 
strany Městského úřadu zajišťuje tajem-
ník Václav Košťál. Členy komise jsou Vít 
Filipenský, Olga Kodysová, Michael Kubík, 
Miroslav Šuhaj, Roman Vorálek a Dagmar 
Zvěřinová.

Hlavním posláním komise je zajistit roz-
voj dobrých partnerských vztahů s našimi 
partnerskými městy v zahraničí a co nejlepší 
sousedské vztahy v rámci nejbližšího regio-
nu. Věříme, že v moderním světě je vzájem-
ná spolupráce, dialog a schopnost navázat 
přátelské vztahy nejen na dálku, ale i s těmi 
nejbližšími klíčem k budoucnosti.

Naše partnerská města leží v Belgii, Fran-
cii a Německu, ale mnohé z příspěvkových 
organizací, sdružení a spolků působících ve 
Žďáře rozvíjejí aktivní spolupráci s dalšími 
zeměmi a městy v zahraničí i v České repub-
lice. Patří jim za to dík, protože právě osobní 
setkávání s lidmi se společnými zájmy přináší 
nejlepší ovoce.

Jistě již víte, že v letošním roce budeme 

mít mimořádnou příležitost setkat se s na-
šimi partnery přímo ve Žďáře nad Sázavou. 
Od 17. do 21. srpna se staneme hostiteli Dnů 
partnerství a rádi bychom zástupcům part-
nerských měst představili naše město i jeho 
okolí. Na část programu určenou pro veřej-
nost vás všechny co nejsrdečněji zveme.

Mezi dlouhodobější cíle komise patří hle-
dání takového způsobu spolupráce s part-
nerskými městy, který přinese co největší 
užitek zejména žákům a studentům našich 
škol a odrazí se na poli vzájemných sportov-
ních a kulturních výměn mezi partnerskými 
městy.

Za stále důležitější považujeme spolu-
práci v rámci nejbližšího regionu, na jehož 
úspěšném rozvoji přímo závisí postavení a 
rozvoj Žďáru. Chceme se stát oblastí láka-
vou turisticky i pracovními příležitostmi, a 
proto podporujeme aktivní zapojení Žďáru 
v činnosti místních sdružení a regionálních 
organizací.

Dovolte mi závěrem jednu osobní vzpo-
mínku: Před mnoha lety jsem se v Římě se-
tkal s jedním velmi starým pánem z Kanady. 
Když jsem mu prozradil, že jsme z České re-
publiky, nadšeně mi povídá: „Tam já znám 
dvě města, Prahu a Žďár nad Sázavou.“ Ne-
věřil jsem svým uším! Pak se ukázalo, že jeho 
tatínek byl před druhou světovou válkou ka-
nadským velvyslancem v Praze a v létě celá 
rodina navštěvovala zámek Kinských. Dlou-
ho pak vzpomínal a podrobně mi vylíčil celé 
okolí mého města...

Přál bych Žďáru nad Sázavou, aby byl zná- 
 

mým místem na mapách, a to nejen svou Ze-
lenou horou, ale jako místo, kde žijí přátelští 
a vstřícní lidé, k nimž se všichni návštěvníci z 
dalekého i nejbližšího okolí rádi vracejí.

Zbyněk Vintr
 
předseda komise 
pro mezinárodní 
a regionální spo-
lupráci

Fasáda roku 2016

Rostislav 
Dvořák

radní a zastupitel 
města Žďár nad 
Sázavou

šetření vyplynulo zadání řešit celou tuto 
lokalitu komplexně a v návazných pro-
storových souvislostech.  Uvedené sku-
tečnosti tak předcházely konečnému 
rozhodnutí RM, kterým bylo schválení 
přípravy zadání k vyhlášení architek-
tonické soutěže na ulici Nádražní jako 
celku. Ideově celou akci administrativně 
zastřeší architekt města Zbyněk Ryška ve 
spolupráci s odborem rozvoje a územ-
ního plánování. Vlastní realizace rekon-
strukce ulice Nádražní bude probíhat ve 
třech časových etapách se samostatnými 
rozpočty.        

Vyhodnocení žádostí 1. kola dotační-
ho programu „Dotace od rady města“
Dotační program byl v loňském roce 
vyhlášen RM poprvé. Kritéria programu  
pro rok 2016 činí cílovou částku 200 000,- 
Kč proběhnou ve dvou kolech a podpo-
ra jednoho projektu je max. 20 000,- Kč. 
Dotace je zaměřena na podporu činnos-
ti osob v neziskovém sektoru  v oblasti 
sociální, zdravotní, prevence kriminality, 
kulturní, sportovní a  vzdělávání. V prv-
ním kole bylo hodnoceno 31 žádostí, z 
toho bylo 7 žádostí vyřazeno pro admi-
nistrativní nesoulad. 
První kolo zaznamenalo výrazný převis 
poptávky uchazečů nad stanovený fi-
nanční limit dotačního programu. Z to-
hoto důvodu bylo uspokojeno 12 ucha-
zečů s projekty realizovanými zejména 
v první polovině roku 2016. Dalších 12 
uchazečů, kteří také splnili podmínky 
dotačního programu a jejich projekty 
jsou v plánu realizace na druhé pololetí 
roku 2016, bude obesláno vyrozuměním 
a doporučením k účasti v druhém kole 
tohoto dotačního programu.  

V úterý 14. června 2016 proběhlo na Staré radnici slavnostní ocenění dárců krve. Stříbrnou plaketou za 20 odběrů 
bylo oceněno 21 dárců, zlatou plaketou za 40 odběrů pak dalších 20 dobrovolných dárců. Pět dárců si ze slavnost-
ního odpoledne odneslo zlatý kříž, za neuvěřitelných 80 odběrů krve. Děkujeme! Foto: Nikola Adlerová

Představení komise pro mezinárodní 
a regionální spolupráci

Zasedání komise pro mezinárodní a regionální spolupráci Foto: adl

CAIRANNE (Francie), 975 obyvatel
Smlouva o partnerství podepsána: 14. 7. 2003.
Cairanne leží na úpatí západních výběžků pohoří 
mezi departementy Drôme a Vaucluse, asi čtyři-
cet kilometrů od Avignonu. Cairanne zůstává i 
dnes typicky zemědělskou obcí, jejíž prosperita 
se opírá především o přísně střeženou vinařskou 
tradici. www.cairanne.fr

FLOBECQ (Belgie), 3 270 obyvatel
Smlouva o partnerství podepsána: 1.11.1999.
Flobecq (Vloesberg) nalezneme v lidnaté země-
dělské oblasti na severozápadě beglického Hene-
gavska (Hainaut), asi 80 km západně od Bruselu.  
Město Flobecq si uchovalo historické jádro s 
řadou cenných budov. Oblast se stala proslulou 
pěstováním a zpracováním čekanky, léčivých 
rostlin a tabáku. www.flobecq.be

SCHMÖLLN (Spolková republika Německo),  
13 000 obyvatel
Smlouva o partnerství podepsána: 12. 5. 2001.
První písemná zmínka o Schmöllnu se vztahuje 
k benediktinskému klášteru a je datována k roku 
1066, město letos slaví 950. jubileum. Ve 14. stole-
tí byly vystavěny městské hradby a hrad Wasser-
burg. www.schmoelln.de

Představení 
partnerských měst

Realizace energetických úspor na budově Městského divadla

čtvrtek 18. srpna 2016
16.00 vystoupení folklórních souborů 
partnerských měst při zahájení Slav-
ností jeřabin (náměstí a prostranství za  
Domem kultury)

pátek 19. srpna 2016
17.00 vystoupení folklorních souborů, 
sboru a orchestru ze Schmöllnu (za Do-
mem kultury)

sobota 20. srpna 2016
sportovní dopoledne – pétanque, utkání 
týmů partnerských měst v malé kopané

Program Dnů partnerství 
(bude upřesněn)

V úterý 6. září 2016 proběhne od 17.00 
hodin Setkání s občany na téma Studie 
posouzení dopravy na sídlišti Žďár nad 
Sázavou 6 a architektonická soutěž Ná-
dražní ulice. Setkání proběhne v jídel-
ně Základní školy Palachova.

Na konci roku 2015 zahájila Dopravní 
fakulta Jana Pernera, Pardubice práce na 
studii posouzení dopravy na sídlišti Žďár 
nad Sázavou 6. Tým pod vedením do-
centa Pavla Drdly, Michaely Ledvinové a 
Vojtěcha Jirsy provedl zhodnocení komu-
nikační sítě, její posouzení z hlediska bez-
pečnosti dopravy a analýzu dopravy v kli-
du. Na základě svých průzkumů zpracoval 
návrhy nových propojení, úpravy režimů a 
parametrů komunikací. 

Přijďte si vyslechnout odborný výklad a 
případně se zeptat na to, co vás v tomto 
území zajímá. 

Ve druhé části setkání shrne městský 
architekt Zbyněk Ryška přípravu architek-
tonické studie Nádražní ulice.

V průběhu setkání vystoupí žáci 5. ZŠ 
se svým programem.  (red)

Další setkání s občany proběhne až v září Malá galerie je výzvou pro 
mladé a začínající umělce
Nově otevřená Malá galerie je výzvou pro 
mladé a začínající umělce, instituce, školy 
a pro uměnímilovnou veřejnost. Galerie je 
volně přístupná a naleznete ji v atriu Staré 
radnice před Informačním centrem. 

Upozornění pro zájemce: 
Vystavovaný materiál nepojišťujeme.
Otevřeno v sezóně (1. června – 15. září)  pondělí 
– neděle 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin.
Otevřeno mimo sezónu (16. září – 31. května) 
pondělí – sobota 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 
hodin, neděle 14.00 – 17.00 hodin.

Zájemcům o výstavní prostor informace po-
skytne kontaktní osoba: Jaroslava Harvánková 
Kultura Žďár, příspěvková organizace
Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 502 258, 733 772 700
e-mail: harvankova.j@dkzdar.cz   
 (kd)
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Minulý týden byl zveřejněn návrh Metro-
politního plánu Prahy. Po „Manuálu veřejných 
prostranství“ je to další počin Institutu plá-
nování a rozvoje hlavního města Prahy. Met-
ropolitní plán přichází s novým pohledem na 
plánování města.

Dnes je zaběhnutý systém územního 
plánování  funkčního využití ploch, ne jinak 
tomu je ve Žďáře. Tímto se město rozděluje 
na obytné, výrobní a další monofunkční části.  
Problémem je, že územní plány přesně určují, 
co na jakém pozemku bude. Když je pozemek 
určený pro bydlení, není možné zde postavit 
školku nebo kostel. Pokud je potřeba změnit 
funkční využití jednotlivé parcely, je nutné mě-
nit územní plán složitou cestou dle stavebního 
zákona. Tímto postupem územní plánování 
brání vytvoření živých městských čtvrtí. Vzni-
kají tím mnohé nemoci současného města, 
jako je například nárůst dopravy. Naopak za-
nikají tradiční principy historických měst, kde 
se v přízemí vyrábělo a prodávalo a v patře by-
dlelo. V současné době rozvoj komunikačních 
technologií umožňuje mnoha profesím práci z 
domova a výroba a služby dostávají nový cha-
rakter. Územní plánování by mělo reagovat na 
tuto potřebu.

Metropolitní plán je inovativním dokumen-
tem, přichází se změnou paradigmatu v plá-
nování města. „V posledním půlstoletí územní 
plány určovaly hlavně využití jednotlivých ploch 

– zjednodušeně, jestli tam bude cukrárna nebo 
ordinace. Teď se mnohem víc soustředíme na to, 
jak budovy ovlivňují své okolí, jak vypadají ulice, 
náměstí a parky ať už ve vilových čtvrtích, bloko-
vé zástavbě nebo na sídlišti. Nově bude plán také 
říkat, jak mohou být novostavby maximálně vy-
soké,“ vysvětluje ředitel IPR Hlaváček.

Metropolitní plán pracuje s pojmy jako lo-
kalita, struktura, zastavitelnost, výšková regu-
lace. Lokalita má vždy své jméno a cílový cha-
rakter zástavby a veřejných prostranství. Díky 
tomu má každá lokalita svůj specifický gene-
tický kód, který popisuje její vlastnosti a urču-
je, co je v daném území možné. Každá lokalita 
se skládá z jednotlivých ploch, které upřesňují 
strukturu. Jsou to nezastavitelné plochy (ulice, 
náměstí, parky a otevřená krajina) a inverzně k 
nim zastavitelné stavební bloky.

Těším se a doufám, že podrobně nastudu-
jeme principy Metropolitního plánu a další 
územní plán Žďáru bude zadán a zpracován 
podle nejnovějších trendů v územním pláno-
vání.

Druhá etapa záchranného archeologického výzkumu, zahájená před navazující re-
vitalizací spodní části náměstí Republiky, odhalila pozůstatky historických dlažeb, 
základy stavby pekařského domu a množství sídlištních objektů vypovídajících o 
různých (především stavebních) aktivitách v prostoru náměstí v minulosti. Nejstarší 
nálezy, pocházející z kulturních souvrství, archeologové datují na přelom 14. a 15. 
století. Za nejmladší nálezy lze označit nález pozůstatků benzínové pumpy, která v 
blízkosti dnešní ČSOB stála od čtyřicátých do šedesátých let 20. století.

Terénní část archeologického výzkumu 
trvala dvacet dní, kdy zjištěné archeologic-
ké situace byly dokumentovány v pravidel-
né čtvercové síti. Terénní situace byly ruč-
ně odebírány po přirozených kontextech 
(jednotlivé vrstvy, výkopy a konstrukce), 
vzniklé profily byly dokumentovány pomo-
cí snímkové fotogrammetrie, jejímž výsled-
kem je i možná vizualizace ve 3D modelu.

Po ukončení terénní části záchranné-
ho výzkumu probíhá v současné době la-
boratorní zpracování nálezů (v množství 
banánových beden), digitalizace terénní 
dokumentace, vyhodnocení archeologic-
kých situací a tvorba interpretačních plánů. 
Výsledky ze zpracování takového objemu 
můžeme očekávat do jednoho roku.

Z první etapy záchranného výzku-
mu z náměstí Republiky provedeného 
v roce 2014 jsou vybrané nálezy, přede-
vším keramické nádoby a mince vysta-
veny v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Nále-
zy budou vystaveny až do 11. září 2016.   
Po ukončení archeologického průzkumu  

 
bude od 27. 6. 2016 zahájena stavba úprav  
povrchů navazujícího prostoru náměstí 
Republiky. Stavbu spodní části náměstí ko-
lem objektu ČSOB a směrem k Havlíčkovu 
náměstí bude provádět firma GREMIS, s. r. 
o., Velké Meziříčí. Ve výběrovém řízení byla 
vysoutěžena cena 7,8 mil. Kč bez DPH a ter-
mín ukončení stavby 67 dnů, tedy do 1. 9. 
2016. Asi nejvýraznější změnou bude nová 
opěrná stěna se zabudovanými lavičkami a 
osvětlením a výsadba stromů, které utvoří s 
pásem již vysázených stromů na horní části 
náměstí uliční frontu.  orup

Na konci května byla dokončena 1. část 
stavby Pěší trasy podél barokního mostu, 
tj. parkoviště, navazující plochy chodníků a 
lávka u zámku. V současné době se dokon-
čuje 2. část stavby, lávka a část chodníku u 
parkoviště. Tato část má být předána doda-
vatelem stavby do 30. 6. 2016. 
Stavbu provádí firma GREMIS, s. r. o., Velké 
Meziříčí podle projektu ateliéru PK Ossen-
dorf, Brno. Náklad obou částí činí 11,35 mili-
onu korun bez DPH.
 orup

Rekonstrukce 
Smetanovy ulice - aktuálně

Záchranný archeologický výzkum na náměstí  
Republiky odhalil nálezy z přelomu 14. a 15. století

16. května 2016 byla zahájena rekon-
strukce povrchů a veřejného osvětlení 
na ulici Smetanova. Město tak navázalo 
na ukončenou rekonstrukci vodovodu a 
kanalizací v této ulici. Stavbu v hodnotě 
12,4 milionů korun bez DPH pro město 
provádí akciová společnost COLAS CZ, 
Žďár nad Sázavou, která ji má dokončit 
do 90 pracovních dnů. Doba výstavby se 

výběrovým řízením na dodavatele stavby 
zkrátila o 1,5 měsíce.

V současné době proběhlo na stavbě 
vyrovnání zemní pláně, včetně zkoušek 
její únosnosti, jsou pokládány rozvody 
veřejného osvětlení a naváží se kon-
strukční vrstvy vozovky. Stavba pokračuje 
podle harmonogramu a dodavatel garan-
tuje dodržení termínu.  orup

Pěší trasy podél 
barokního mostu

Smetanova ulice aktuálně Foto: orup

Městské úřady byly hodnoceny na základě 
čtyř desítek kritérií, Žďár obstál na výbornou

Jaký by měl být městský úřad 21. století? Výkonný, kontrolovaný, čitelný a profesio-
nální. Také dostupný a přístupný, otevřený, přívětivý a jeho pracovníci vzdělaní. Právě 
taková kritéria musí splňovat úřady, jejichž zástupci si v úterý 7. června 2016 převzali 
ocenění v Benešově u Prahy. V tamním Vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou 
správu je v rámci akce Přívětivý úřad roku 2016 dostaly tři nejpřívětivější úřady obcí s 
rozšířenou působností z každého kraje. Zároveň byli vyhlášeni i tři celostátní vítězové. 
Žďár obstál na výbornou a obsadil první a třetí místo.

7. června 2016 proběhl první ročník pře-
dávání ocenění Přívětivý úřad, jehož cílem 
je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost 
služeb nabízených městskými úřady obcí s 
rozšířenou působností. V Benešově předala 
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce 
veřejné správy Jana Vildumetzová celkem 
45 ocenění. Předávání ocenění předchá-
zelo hodnocení úřadů obcí s rozšířenou 
působností formou dotazníkového šetření, 
do kterého se dobrovolně zapojilo 190 obcí 

včetně jednotlivých městských částí Prahy. 
Ocenění Přívětivý úřad si odnesly vždy tři 
nejlepší městské úřady v rámci krajů a ná-
sledně v hlavní kategorii tři nejlepší městské 
úřady v rámci celého Česka.

Městské úřady obcí s rozšířenou pů-
sobností byly hodnoceny na základě čtyř 
desítek kritérií, jež byly rozděleny do třech 
kategorií – přístupnost úřadu pro obča-
ny, transparentnost úřadu a komunikace 
s úřadem. Sledoval se tak například počet 
úředních hodin, zavádění moderních IT 
nástrojů, jako je elektronický objednávko-
vý systém, nebo zveřejňování dokumentů 
na webových stránkách města. V průbě-
hu vyhodnocování dotazníkového šetření 
byly identifikovány i další příklady dobré 
praxe, které vyčnívaly nad rámec zjišťo-
vaných kritérií. Z nich byla sestavena a v 
červnu vydána publikace dobré praxe, kte-
rá může sloužit jako inspirace pro městské, 
ale i obecní úřady po celé České republice. 

Zástupci oceněných 
městských úřadů obdrže-
li trofeje, diplomy a především 
nálepku Přívětivého úřadu stvrzující, ž e 
daný úřad poskytuje nadstandardně kvalit-
ní služby a otevřeně se snaží vycházet obča-
nům/klientům maximálně vstříc. Smyslem 
nálepek určených na vchodové dveře úřadu 
je, aby občané již při vstupu do budovy úřa-
du poznali, s jak přívětivým úřadem můžou 
počítat. „Byl jsem pyšný na náš úřad, na jeho 
zaměstnance, na vedení úřadu i jednotlivých 
odborů. Být nejlepší v Kraji Vysočina, to je 
skvělé. Být třetím nejlepším úřadem z úřadů 
celé republiky, to se nedá ani popsat,“ sdělil 
starosta města Zdeněk Navrátil. 

V hlavní kategorii, která oceňuje tři nej-
lepší městské úřady za celou republiku, se 
na 1. místě umístil Liberec, na 2. místě MČ 
Praha 18 a na 3. místě Žďár nad Sázavou, 
jejichž znaky přívětivosti a otevřenosti vůči 
občanům byly komplexně na nejvyšší úrov-
ni. Ocenění předávali senátor Miloš Vystrčil, 
předseda Svazu měst a obcí ČR František 
Lukl, poslankyně Věra Kovářová, předseda 
Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala, 
náměstek ministra vnitra pro státní službu 
Josef Postránecký a ředitelé příslušných 
krajských úřadů.

 (red)V polovině června byla předána a 
uvedena do provozu poslední část re-
vitalizovaného parku. Projektantem 
stavby  je Marie Vlčková - FLORPLAN, 
Žďár nad Sázavou a dodavatelem firma 
Staredo s. r. o., Nové Město n. M. Na re-
vitalizaci zeleně v parku a pasportizaci 
zeleně ve Žďáře nad Sázavou bude 
poskytnuta dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ve výši 4 246 000 
korun, což je 80 % ze způsobilých výda-
jů (5 307 876 Kč). Celkové výdaje na akci 
jsou 6 736 524 Kč (vč. DPH).

 orup

Víte, že...

1. ročník předávání ocenění Přívětivý úřad Foto: archiv  mvr

Okem architekta 
Zbyněk Ryška

Metropolitní plán, zdroj IPR Praha

Záchranný archeologický výzkum Foto: orup

Revitalizace parku 
„U Ivana“

6. července si připomínáme 
Den upálení mistra Jana Husa

Mistr Jan Hus je bezesporu význam-
nou postavou našich dějin. Narodil se 
kolem roku 1370 v Husinci a byl řím-
skokatolickým knězem, reformátorem 
a kazatelem a bezesporu jedním z nej-
významnějších českých středověkých 
myslitelů. Vyučoval na pražské univer-
zitě a v náboženských pracích kritizo-
val mravní úpadek církve, za což ho 
katolická církev označila za kacíře. Psal 
především traktáty, ale i rozsáhlejší díla. 
Pro církev psal latinsky, pro prostý lid 
česky. Husova díla jsou charakteristická 
přístupným jazykem, jasnou kompozi-
cí. Následoval kostnický koncil, kde byl 
jako kacíř odsouzen a následně upálen, 
neboť odmítl odvolat své učení. Byl 
upálen i přes to, že císař písemně zaru-
čil jeho bezpečnost. Jako reformátora 
jej katolická církev uznala až v moder-
ní době, kdy tak učinil papež Jan Pavel 
II. Datum jeho upálení se stalo českým 
státním svátkem. (red)
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Aktivně pro Žďár
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Projekt Aktivně pro Žďár si mimo jiné klade za cíl zlepšení života ve městě formou 
rozvoje a údržby dětských hřišť, vyhledávání vhodných míst k umisťování laviček a 
shromažďování nápadů obyvatel k vylepšení okolí jejich domovů. Zapojit se do toho-
to projektu mohou všichni občané, kterým není lhostejný osud našeho města. 

„V březnovém vydání Žďárského zpravo-
daje mne zaujala výzva města k zapojení se 
do komunitního projektu Aktivně pro Žďár,“ 
sdělil vedoucí azylové ubytovny pro muže 
Jiří Juřena. „Při rozhovorech s uživateli azy-
lové ubytovny pro muže na Brodské ulici jsem 
často slýchával, že je okolí nenechává chlad-
nými a zničené, neopravené a neudržované 
prostředí je trápí stejně jako většinu obyvatel,“ 
doplnil Juřena. Proto se zaměstnanci a uži-
vatelé rozhodli, že se stanou takzvanými ga-
ranty a jedno z vytipovaných dětských hřišť 
budou společně udržovat a starat se o něj. 
„Samozřejmě se jako nejvhodnější varianta 
nabídla možnost převzít garanci dětského 
hřiště Věžička ve Žďáře 3,“ sdělil Jiří Juřena. 
Toto hřiště je od azylového domu pro muže 
vzdáleno jen několik desítek metrů.

Uživatelé nejprve celé hřiště a jeho bez-
prostřední okolí zkontrolovali a začali s jeho  

 
úklidem, odstranili trávu z patníků, posbírali 
odpadky a zjistili technický stav vybavení 
pro hry dětí. „Navrhujeme opravu některých 
poškozených dřevěných částí na lavičkách, 

jejich nátěr ve veselých dětských barvách, 
vyčištění a doplnění písku a častější odvoz od-
padků. Veškeré práce, které budou s údržbou 
spojeny, samozřejmě provedeme vlastními si-
lami,“ vysvětlil Juřena. „Jsem rád, že naši uži-
vatelé sociální služby, kteří se ocitli v situaci, 
kdy ztratili vlastní bydlení, se cítí být součástí 
města a mají snahu se zapojit do jeho aktivit,“ 
doplnil vedoucí ubytovny. (red)

O projektu Aktivně pro Žďár jste se mohli poprvé dočíst v únorovém čísle Žďárského zpravodaje. 
Projekt, jehož symbolem je a! v červeném kole, slučuje všechny aktivity, které zlepšují život obyvatel 

našeho města přímo tam, kde bydlí. V minulých měsících město v rámci projektu vyzývalo občany k zasílání tipů na 
lavičky, přišlo s nabídkou spolupodílení občanů na péči o dětská hřiště a také představilo participativní rozpočet. 

V rámci péče o dětská hřiště bude již 
brzy možné pozorovat drobná zlepšení. 
Hřiště u Věžičky prochází v současné době 
proměnou, azylový dům pro muže na za-
čátku června nejen srovnal povrchy a hřiště 
vyčistil, ale také natřel ploty i lavičky novým 
nátěrem a hřiště tak má pod svou garan-
cí (více informací naleznete na straně 9). 
Změnou projde také dětské hřiště na ulici 
Pelikánova v sídlišti Vodojem, kde na pod-
nět garanta budou vyměněny sloupy i ple-
tivo kolem hřiště, které je ve velmi špatném 
stavu. V blízkosti hřiště bude také na přání 
obyvatel umístěn pingpongový stůl.  V ře-
šení je též úprava hřiště v ulici K Přehradě 
na Vysočanech. V současné době prochází 
návrhy konzultací s městským architektem, 
následně už nic nebude bránit její realizaci. 
Změny se chystají i v hřištích na ulici Haško-
va a Nádražní, bližší informace přineseme v  

 
příštích číslech Žďárského zpravodaje. 

A jak se nám dařilo v získávání tipů na  
umístění či opravu laviček? „Zajímavých  
tipů na nové lavičky jsme přijali dostatek, cel- 
kem bylo získáno 17 podnětů. Ty budou nyní 
posouzeny komisí rozvoje města a životní-
ho prostředí z hlediska realizace. Důležitým 
aspektem rozhodování bude vlastnictví po-
zemku městem a možnost obslužnosti tech-
nickými službami. Za všechny podněty velice 
děkujeme, jejich realizaci zvážíme a případně 
postoupíme do dalšího kola výběru,” uvedla 
Radka Remarová, komunitní koordinátorka 
a kontaktní osoba pro projekt Aktivně pro 
Žďár. Komise rozvoje města a životního 
prostředí se sešla 14. června 2016, výsled-
ky jednání nebyly v době uzávěrky známy. 
Budeme o nich informovat v červencovém 
čísle Žďárského zpravodaje. 

Participativní rozpočet
Do druhé fáze vstupuje participativní 

rozpočet. Od 6. června až do 10. července 
2016 mohou občané odevzdávat své pro-
jekty, a to buď elektronicky na e-mailovou 
adresu radka.remarova@zdarns.cz, nebo v 
písemné podobě na podatelnu Městského 
úřadu. Formuláře musí být odevzdány v 
zalepené obálce s označením Aktivně pro 
Žďár – participativní rozpočet a obsahovat 
všechny náležitosti. Na úřadě pak do 15. 
července 2016 proběhne formální kontrola 
všech odevzdaných projektů. Podání návrhu  

 
má dvě podmínky - navrhovatelem projek-
tu musí být občan Žďáru nad Sázavou starší 
18 let a návrh musí získat podporu alespoň  
patnácti občanů města Žďáru nad Sázavou  
prostřednictvím podpisového archu.  

Jak má takový návrh projektu 
vypadat? 

- Musí být realizovatelný během jednoho 
roku. - Pokud se jedná o investiční projekt, 
musí být realizován na pozemku měs-
ta. - Jeho realizace musí být v kompetenci 
města. - Finanční náročnost projektu nesmí 
překročit 150 000 Kč. - Při jeho podání by jej 
mělo podpořit alespoň 15 občanů města 
svými podpisy na podpisový arch. Přihlášku 
i podpisový arch spolu s kompletními pravi-
dly naleznete na webových stránkách měs-
ta pod záložkou Aktivně pro Žďár. 

Návrhy na realizaci prostřednictvím 
participativního rozpočtu mohou být z ja-
kékoliv oblasti, nejsou nijak omezeny. „Na 
sousedských setkáních padaly velmi zajímavé 
návrhy - barokní festival, úprava atria či vybu-
dování potřebného chodníku. Může se jednat 
i o sport, volnočasové aktivity, úpravu doprav-
ní infrastruktury či zlepšení životního prostře-
dí. Uvítáme i projekty z oblasti vzdělávání. Na-
vrhovatel by měl svůj projekt sám představit 
a aktivně spolupracovat na jeho následném 
řešení s městským úřadem i veřejností,” dopl-
nila Radka Remarová.  kar

Občané města mají ve svých rukou 600 tisíc z městského rozpočtu. Žďár nad Sázavou zavedl 
v rámci projektu Aktivně pro Žďár participativní rozpočet. Zastupitelé tak rozhodli na svém 
zasedání v březnu 2016. Na projekty občanů vyčlenili pro rok 2017 600 tisíc korun. Partici-
pativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce.

V průběhu května se ve městě uskutečni-
la čtyři veřejná setkání s občany, na kterých 
byl projekt detailně představen a diskutován. 
Nyní již probíhá fáze podávání návrhů, které 
mohou občané podávat až do 10. července 
2016. „Občané mohou své písemné projekty 
odevzdávat v době od 6. června do 10. červen-
ce 2016, a to přímo na podatelně Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou. Do 17. července 2016 
proběhne formální kontrola všech odevzdaných 
projektů,“ sdělila koordinátorka projektu Radka 
Remarová. V červenci pak dojde ke zveřejnění 
návrhů a jejich posouzení vzhledem k realizo-
vatelnosti. Autoři návrhů dostanou zpětnou  
vazbu a budou moci tyto nové podněty zapra-
covat. V srpnu a září bude probíhat předvoleb-
ní informační kampaň pro zářijové hlasování 
o navržených projektech. Voleb (elektronicky  

 
nebo fyzicky) se budou moci zúčastnit oby-
vatelé obce, včetně těch, kteří nemají v obci 
trvalé bydliště.

O realizaci projektů budou ve veřejné an-
ketě rozhodovat sami obyvatelé města Žďáru 
nad Sázavou, a proto je potřeba mezi nimi 
pro svůj nápad najít dostatečnou podporu. 
„Návrhy obyvatel zveřejníme na webu a dosta-
nou prostor na veřejné diskuzi, ale to pro jejich 
úspěch nemusí stačit,“ sdělila Radka Remaro-
vá. „Využijte všechny možné způsoby, jak dát 
ostatním obyvatelům vědět, proč by v září měli 
hlasovat právě pro váš nápad – mluvte o něm, 
přesvědčujte, využijte sociální média i soused-
ské vztahy,“ doplnila Remarová. Máte-li zájem 
se do projektu zapojit, začněte si promýšlet 
svůj nápad na návrh a prostudujte si potřebné 
informace. Oblasti návrhů nejsou nijak ome-

zeny, vaše nápady se mohou týkat čehokoliv 
od opravy lavičky či koše v parku, zřízení bez-
bariérového přístupu či přechodu, realizace 
divadla či přednášky až například po zasazení 
stromu. Na tvorbu a podání návrhu máte čas 
do 10. července 2016.

Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodr-
žení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste 
úřadu poskytli co nejvíce informací k posouze-
ní jeho proveditelnosti. 

 (red)

Aktivně pro Žďár přechází od získávání 
tipů k realizaci 

Obyvatelé města mohou zasílat své návrhy do 10. července 2016

Obyvatelé azylového domu pro muže zvelebují dětské hřiště
Máte nápad? Realizujte ho pomocí participativního rozpočtu foto: adl

Hotovo, Strategie rozvoje města je připravena

Klienti azylové ubytovny pro muže se již dali do práce a zvelebují dětské hřiště ve Žďáře nad Sázavou 3.

Téměř po jednoroční práci došlo k vytvoření nové Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou, která bude mít platnost až do roku 
2028. A stane se klíčovým dokumentem zaměřeným na plánování ekonomického a sociálního rozvoje města. 

Do zpracování Strategie byli zapojeni 
občané města prostřednictvím realizace do-
tazníkového šetření, účasti na diskuzním se-
tkání u „kulatého stolu“ či veřejných projed-
náních. Zároveň se na tvorbě podíleli klíčoví 
aktéři a subjekty ve městě. Místní odborníci, 
kteří mají pro zpracování úspěšných rozvo-
jových dokumentů zásadní charakter. Jedná 
se zejména o pracovníky města (delegovaní 
členové samosprávy a vybraní zaměstnanci 
městského úřadu, zástupci příspěvkových 
organizací a organizačních složek města), 
klíčové subjekty ekonomického a sociální-
ho života ve městě (významní podnikatelé 
– zaměstnavatelé, zástupci vzdělávacích 
institucí a poskytovatelů sociálních a zdra-
votních služeb atd.) a zástupci místních or-
ganizací (neziskové, zájmové, profesní atd.) 
a další.

Dokument obsahuje několik částí. Analy-
tickou část, která přináší základní informace 
o současném stavu a problémech města v 
jednotlivých oblastech. Dále Návrhovou 
část, která stanovuje rozvojovou vizi, glo-
bální cíl a jednotlivé priority a cíle v oblasti 
rozvoje města. 

VIZE Žďáru nad Sázavou do roku 2028 
byla stanovena následovně:

„Jsem Žďár, Žďár nad Sázavou. Jsem měs-
to atraktivní a bezpečné, dobrý domov pro 
spokojený rodinný život. Jsem inspirativním 
prostředím pro tvůrčí práci. Jsem město při-
rozeně srostlé s okolní malebnou krajinou,  

 
kde z náměstí vidíte les. Jsem město hrdých, 
aktivních, vytrvalých a odvážných lidí, kteří 
se hlásí ke svým tradicím. Ležím na křižovatce 
Santiniho cest, kde geniální architekt nechal 
vyrůst své jedinečné stavby. Jsem město, kde 
chcete žít a kam se chcete vracet. Zkrátka nej-
lepší místo k životu.“

Tato vize by měla být naplňována pro-
střednictvím stanovených rozvojových 
priorit, které jsou zaměřeny na:

Efektivní řízení městského úřadu a organi-
zací zřízených a založených městem.

Rozvoj spolupráce a komunikace.

Řešení bezpečnosti a prevence kriminality 
ve městě.

Rozvoj sociální politiky, sociálních služeb a  

 
služeb souvisejících.

Zajištění optimálního rozsahu zdravotnic-
kých služeb a podpora zdravého životního 
stylu.

Zajištění dostupného bydlení pro všechny 
skupiny obyvatel.

Zkvalitňování dopravní infrastruktury.

Rozvoj kapacitní a moderní technické infra-
struktury.

Posílení atraktivity a ochrany prostředí za 
účelem územního rozvoje.

Vytvoření podmínek pro rozvoj konkurence-
schopné ekonomiky a podpora podnikání.
 

Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního 
ruchu.

Rozvoj kvalitního a dostupného školství a 
vzdělávání.

Podporu volnočasových aktivit a sportu.

Podporu nabídky kulturního vyžití a rozvoje 
infrastruktury.

Společně s vizí města byl na základě hla-
sování občanů zvolen slogan „Žďár nad Sá-
zavou – hvězda Vysočiny“, který bude využit 
pro marketingové účely a propagaci města 
a jeho nové strategie. Strategie města bude 
sloužit jako podklad pro rozhodování po-
litických představitelů města, ale i pro čin-
nost městského úřadu a dalších organizací a 
subjektů ovlivňujících život ve městě.  (red)



                   Městský úřad informuje
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Městský úřad oznamuje, že z technických 
důvodů bude zrušeno hlášení městského 
rozhlasu v době od středy 29. 6. 2016 do 
pátku 15. 7. 2016. Zprávy budou nadále 
pravidelně uveřejňovány na webových 
stránkách města www.zdarns.cz v sekci 
Hlášení městského rozhlasu. Děkujeme 
za pochopení. Marcela Mašková

V sobotu 11. 6. 2016 se ve Stržanově ko-
nalo tradiční pouťové odpoledne pro děti. 
Osadní výbor s podporou města Žďáru nad 
Sázavou zajistil velice bohatý program. Na 
děti čekali zkušení moderátoři, se kterými 
děti zažily super soutěžní odpoledne. 

Dalším z bodů programu byli hasiči, kteří 
nastříkali na hřiště pěnu na dovádění. Po-
časí se nakonec umoudřilo, a tak si nejen 
děti mohly dovádění v pěně naplno užít. 
Navečer příjemné odpoledne ještě zpestřila 
country kapela NAZDAR, která hrála k po-
slechu i tanci. Vyvrcholením celého dne pak 
ve 22.00 hodin byla velkolepá ohňová show 
v podání pražské skupiny Hypnotica. Jejich 
um předčil očekávání i velmi náročného di-
váka. Jedná se o mladé, velmi pracovité lidi, 

kteří se svým vystoupením vyhrávají mezi-
národní soutěže konané v Evropě a vystu-
povali například i na svatbě jordánské prin-
cezny. Na tuto show si počkaly i děti a byla 
to skvělá tečka pouťového dne. 

 Andrea Kučerová

Víte, že...
5. července slavíme 

Den slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje

Spolupatroni Evropy, Cyril a Metoděj 
(Konstantin a Metoděj) přišli ze Soluně 
na Velkou Moravu v 9. století. Příchod 
těchto věrozvěstů na naše tehdejší úze-
mí je označován z pohledu dějin jako 
příchod křesťanství a vzdělanosti do 
českých zemí. Tito slovanští věrozvěsto-
vé vytvořili písmo, hlaholici, a prosadili 
staroslověnštinu jako oficiální jazyk, v 
té době jako jazyk bohoslužebný. 

 (red)

Moravské písně, violoncella a klarinet

Ve Stržanově se konalo tradiční 
pouťové odpoledne

V poslední době se množí stížnosti ze 
strany pracovníků sběrného dvora na ne-
zodpovědné obyvatele města při ukládání 
stavebních odpadů. Stavební odpady je  
každý povinen likvidovat pouze na vlastní 
náklady. Nelze je ani ukládat do popelnice 
na komunální odpad, kdy dochází k pře-
těžování nádob. Pokud zjistí zaměstnanci 
svozové firmy uložení takového odpadu, 
nemusí být popelnice vyvezena.

Biopopelnice se od dubna 2016 vyvá-
žejí v pravidelných týdenních intervalech, 
tedy každé úterý či středu. Stále ještě lze na 
městském úřadě požádat o biopopelnici do 
bezplatné výpůjčky. Také v  této souvislosti 
chceme apelovat na to, že se množí případy 
přetěžování těchto sběrných nádob. Je to 
spojeno s jarním úklidem, kdy je odpadů 
v tomto období vždy více. Mokrá tráva je 
těžká, často dochází ke zhutnění odpadů a 
následně k vylamování koleček či prasknutí 
nádoby. Za toto ovšem obsluhující zaměst-
nanci firmy nenesou zodpovědnost.

Pro informaci uvádíme nosnost nádob: 
plastová popelnice 120 l – 60 kg, plastová 
popelnice 240 l – 110 kg, kontejner 1100 l  
- 360kg. Žádáme občany o nepřetěžování 
nádob.

Rozmístili jsme dalších šest kontejnerů 
na papír 1100 l s horním výsypem. Jedná se 
o další způsob předcházení hromadění od-
padů v okolí kontejnerů. Kontejnery, umís-
těné v loňském roce na pět vybraných míst, 
se osvědčily. Dalších šest kontejnerů jsme 
umístili k separačním nádobám na ulicích 
Purkyňova, Palachova, Libušínská, Student-
ská a dva kusy na ulici Na Úvoze. Tři kontej-
nery na použitý textil, hračky a obuv budou 

umístěny na ulice: Jiřího z Poděbrad, Libická 
u Orlovny, křižovatka Okružní dolní – vjezd 
do ulice V Zahrádkách.

Dále jsme rozmístili patnáct popelnic 
na třídění olejů a tuků z domácností.  Pro 
připomenutí uvádíme, jak tuto komoditu 
správně třídit. Použitý kuchyňský olej přelij-
te do plastové láhve a pevně uzavřete. Tuto 
láhev vhoďte do označené popelnice na 
některém z níže uvedených míst: Veselská 
u trafostanice, Dolní U Liosu, Libušínská u 
Domu s pečovatelskou službou, Vejmluvo-
va – Srázná, U Táferny, Brodská u zastávky 
MHD, Bratří Čapků u obchodu, Vnitřní u ob-
chodu, Palachova u domu č. 25-29, Haškova 
u Ingotu, Vodojem – točna, Mělkovice, Vese-
líčko, Radonín, Stržanov. Dalších pět kontej-
nerů bude rozmístěno na stanoviště až po 
vydláždění kontejnerových stání.

V informační kanceláři MěÚ jsou nyní 
opět k vyzvednutí tašky na třídění odpadů. 
Zatím se vydávají těm občanům, kteří tuto 
možnost před 2 roky nevyužili. Pokud zůsta-
nou skladem, budeme ke konci roku vydá-
vat všem zájemcům. K vydání tašek je třeba 
platný občanský průkaz.

 Miluše Kozáková, oks

Oprava elektroinstalace budovy Městského úřadu pokračuje

Hlášení městského 
rozhlasu bude dočasně 

zrušeno

Odpady 2016
Důležité informace z odpadového hospodářství

Novoměstské Slunohraní rozehraje Nové 
Město na Moravě opět začátkem červen-
ce, tentokrát už po sedmé. Společně s 
hudebními workshopy pro muzikanty 
připravili pořadatelé třídenní koncertní 
program. 

Nádvoří Horácké galerie ožije hned v 
úterý  5. července 2016, kdy přivítá rodačku 
z Kudlovic u Uherského Hradiště,  houslist-
ku a zpěvačku Jitku Šuranskou, držitelkou 
dvou Andělů v kategorii World music.  Mno-
ho let hrála v cimbálové muzice a vstřebáva-
la tak do sebe krásné moravské písně, aby je 
pak pojala po svém, oblékla do netradiční-
ho „kabátku“ a předávala dál.  Jitka Šuranská 
se představí jak sólově, tak i se svým novým 
triem, které dává její tvorbě zcela nový roz-
měr. Nebude chybět dobré víno a společné 
vystoupení s dalšími muzikanty.

Čtvrtek 7. července lze nazvat svátkem 
violoncell. Prague Cello Quartet,  seskupe-
ní mladých profesionálních violoncellistů, 
absolventů pražské hudební akademie, 
nabídne posluchačům nejen díla mistrů kla-
sické hudby, ale také jazzovou tvorbu, hity 
nejznámějších moderních světových sku-
pin, ale i známé kousky filmové hudby. Na 
své si příjdou i účastníci smyčcových kurzů. 
Diváci tak uvidí na podiu minimálně deseti 
violoncellistů. 

Páteční slavnostní závěrečný koncert 
zahájí Janáčkovo kvarteto, které si získává 
každý rok více fanoušků a bez kterého by 
Novoměstské Slunohraní jen stěží dosta-
lo už od prvopočátku svoji noblesu a lesk.  
Druhá půlka závěrečného koncertu otevře 
divákům příležitost spatřit všechny účastní-
ky hudebních kurzů pohromadě, a to v po-
době Letního orchestru. Pomyslnou „třeš-

ničkou na dortu“ v programu orchestru  pak 
bude vystoupení laureátky Pražského jara, 
klarinetistky Anny Paulové.  Nenechte si ujít 
prvotřídní hudební zážitky v letním balení. 
www.slunohrani.cz  (red)

Od dubna do konce listopadu 2016 by 
měla probíhat plánovaná postupná 
oprava elektroinstalace v budově Měst-
ského úřadu ve Žďáře nad Sázavou,  
v Žižkově ulici. 

V termínu od 24. června 2016 do 19. 
července 2016 budou práce pokračovat v 
pravé části 2. patra. Z toho důvodu dojde k 
přemístění kanceláře starosty a místostaros-
ty města, stejně jako ostatních pracovníků 

z této části budovy, do náhradních prostor. 
Ty se nacházejí ve 2. patře administrativní 
budovy Úřadu práce ČR (celní úřad) na ulici 
Komenského 1786/25, která sousedí s bu-
dovou MěÚ. Pro jednodušší přístup mohou 
klienti a návštěvníci úřadu využít dočasně 
obnovený průchod z budovy městského 
úřadu do sousední budovy přes tzv. propo-
jovací krček (přes chodbu odboru životního 
prostředí mezi 3. a 4. patrem). Ostatní části 
budovy budou běžně přístupné a ve stan-

dardním provozu.
Ve druhé polovině července a v srpnu 

se rekonstrukce přesune do levé části 2. 
patra a následně do 1. patra budovy MěÚ. 
Aktuální informace a předpokládaný har-
monogram naleznete na www.zdarns.cz a 
v případě potřeby vám je poskytnou také 
pracovnice informační kanceláře při vstupu 
do budovy MěÚ.

Děkujeme za pochopení a trpělivost! 
 Tomáš Drdla

Ztráty a nálezy
Finanční odbor Městského úřadu oznamuje, 
že na ztráty a nálezy byly v období května 
2016 předány následující nálezy, u kterých 
není znám jejich majitel. Tyto nálezy budou 
po prokázání vlastnictví předány skutečné-
mu majiteli.

Jedná se o: vrtačku nalezenou před budovou 
ZZN, batoh + oblečení, obuv zapomenutou ve 

vlaku, klíč nalezen před obchody ve Žďáře 
n.S. 3, dětské tričko zapomenuto na chodbě  
v přízemí na MěÚ, svazek klíčů nalezen na ul. 
Jamská, kožený sáček na peníze odevzdán 
anonymním nálezcem, klíč na dlouhé stuze + 
štítek nalezen před divadlem, svazek klíčů + 
čip + přívěšky nalezen na náměstí Republiky, 
svazek klíčů odevzdán anonymním nálezcem, 
mobilní telefon odevzdán anonymním nález-
cem, mobilní telefon nalezen v parku u ulice 
Vejmluvova, dětská tepláková bundička zapo-

menuta na poliklinice, svazek klíčů nalezen v 
restauraci Orlovna. 
Seznam nalezených věcí z minulých měsíců 
je zveřejněn na úřední desce a na facebooku 
města. Bližší informace vám poskytne Alena 
Benešová na tel. č. 566 688 146, e-mail alena.
benesova@zdarns.cz  nebo osobně v kanceláři 
finančního odboru v 1. patře Městského úřadu.
 

 Odbor finanční

Chcete vlastní kompostér?
Město Žďár nad Sázavou se opět obrací 

na občany s předběžným průzkumem získat 
za dotovanou cenu kompostéry. Svoz  biopo-
pelnic i celý systém zůstane nadále zacho-
ván. 

Především pro místní části a pro občany, 
kteří mají u rodinných domů své komposty, na-
bízíme možnost spolupráce. Zájemci, kteří se již 
přihlásili v loňském roce, se znovu hlásit nemu-
sí. Jsou již evidovaní. V případě vašeho zájmu 
o tyto kompostéry se informujte na Městském 
úřadu, odbor komunálních služeb (Kozáková, 
tel. 566 688 183). Kompostéry je možné získat za 
ceny nižší než 15 % pořizovacích cen.

Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. V kom-

postéru můžete už během jediné sezóny získat 
kvalitní kompost. Bioodpad v něm nepáchne a 
kompostér působí esteticky. 
Suroviny vhodné do kompostu:

Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové 
slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, 
piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořáp-
ky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, 
trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a 
koček), exkrementy hospodářských zvířat (ome-
zené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, po-
pel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, 
hadry z přírodních tkanin.  Miluše Kozáková

Pouť ve Stržanově Foto: archiv
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HORÁCKÝ DŽBÁNEK

KORESPONDANCE 2016 SLAVNOSTI JEŘABIN

ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH

PILMAN TRIATLON 2016

13. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN

FESTIVAL POD ZELENOU HOROU

KLÁŠTERNÍ NOCXTRAIL VYSOČINA 2016

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MĚÚ
pátek 5. až sobota 6. 8. 2016

pátek 8. až sobota 9. 7. 2016 čtvrtek 18. 8. až neděle 18. 9. 2016

sobota 16. 7., 20. 8. a 17. 9. 2016, 8.00 – 12.00

sobota 27. 8. 2016

sobota 27. 8. 2016, 9.00 – 16.00

pátek 22. až sobota 23. 7. 2016

sobota 3. 9. 2016sobota 30. 7. 2016

pátek 23. 9. 2016
Zámek Žďár

Zámek Žďár nám. Republiky, Stará radnice, Městské divadlo

náměstí Republiky

Rekreační areál Pilák

Zámek Žďár

Zámek Žďár

Zámek ŽďárRekreační areál Pilák

Městský úřadwww.zdarns.cz



Školství

13

Příspěvkové organizace města

12

Domovinka je stacionář určený pro seniory, kteří potřebují mít přes den zajištěnou 
pomoc, podporu a kontakt s druhými lidmi. Mohou to být třeba senioři, kteří bydlí se 
svými blízkými doma, ale přes den se o ně jejich rodiny nemohou postarat.

Prostory stacionáře nabízí klientům pří-
jemné prostředí s celodenním programem, 
jehož součástí je jednoduché kondiční cvi-
čení, trénování paměti, rukodělné práce, 
besedy s hosty, zpívání a mnohé další aktivi-
ty. Bezbariérové prostředí stacionáře umož-
ňuje pobyt imobilních uživatelů. Stacionář 
má k dispozici altánek, kde je v létě příjem-
né posezení. Zajištěna je odborná pomoc 
při možném akutním zhoršení zdravotního 
stavu a samozřejmostí je asistence při všech 
činnostech s přihlédnutím k individuálním 
potřebám uživatele.

V současné době jsou ve stacionáři tři 
volná místa, takže pokud máte zájem, přijď- 

 
te se podívat. Stacionář najdete na Libušín-
ské 15 v domě s pečovatelskou službou. V 
případě potřeby je zajištěn také svoz uživa-
telů. Václav Šerák, 

 Sociální služby města

Rekreační areál Pilák – sezóna je od 9. 4. v 
plném proudu, od letošního roku lze v areálu 
třídit odpad, pod kontejnery na plasty a papír 
jsme upravili plochu za zámkové dlažby, na za-
čátku června jsme zlepšili označení příjezdu k 
autokempinku Pilák a hotelu Tálský mlýn, no-
vinky sledujte na našem facebooku. 

Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká pojiš-
ťovna) – v průběhu letošního srpna se nám 
uvolní některé nové prostory k pronájmu, 
takže zájemci se mohou hlásit na telefonním 
čísle 603 228 148 nebo 736 267 268, sledujte 
hlavní stranu našich webových stránek www.
sportispo.cz

Relaxační centrum – za prvních 5 měsí-
ců roku 2016 navštívilo Relaxační centrum 
celkem 88 011 platících i neplatících (školy, 
plavecké oddíly) návštěvníků, zahájili jsme 
přípravu na letní provoz (čištění a údržba ven-
kovního bazénu), na opalovací louce bude 
otevřen provoz v závislosti na počasí, dne 27. 
6. bude celodenní sanitární den z důvodu řád-
ného vyčištění technologie před nastávajícími 

prázdninami, letní provoz bude od 1. 7. do 31. 
8. 2016, v tomto termínu lze využít 30% slev 
do bazénových částí, provozní doba v tomto 
období bude denně v bazénech a solné jesky-
ni od 9.30 do 20.00 hod. a ve wellness od 11.00 
do 20.00 hod., veškeré informace můžete i na-
dále sledovat na webových stránkách.

Zimní stadión – v průběhu technologické 
odstávky budou provedeny opravy, údržba a 
revize všech zařízení, v rámci úspor provádíme 
nátěr střechy haly a souvisejících prostor vlast-
ními zaměstnanci, v současné době se zpra-
covává nový statický posudek na střešní kon-
strukci s ohledem na výměnu osvětlení hrací 
plochy zimního stadiónu, která z časových 
důvodů proběhne v příštím roce, nová sezó-
na začne přípravou ledové plochy dne 31.7. 
v nočních hodinách, od 1. 8. 2016  byl radou 
města schválen nový ceník služeb, kde došlo 
mj. i ke zlevnění za pronájem ledové plochy ve 
všedních dnech, nový ceník najdete včas na 
našich webových stránkách.

 Vladimír Kovařík

Muž měl zdravotní problémy
Na služebnu MP oznámila žena, že na ul. 

Nádražní ve ZR 1 upadl na zem muž, který 
se již předtím pohyboval nestabilní chůzí. 
Na místo neprodleně vyjela hlídka MP, kte-
rá zjistila, že se jedná o muže ve věku 57 let, 
který měl zdravotní problémy. Strážníci mu 
poskytli na místě první pomoc a vzhledem k 
jeho stavu byla na místo přivolána RZS Kraje 
Vysočina, která ho poté převezla k dalšímu 
ošetření do nemocnice v Novém Městě na 
Moravě.

Velice agresivní jedinci
V pozdních nočních hodinách přijala MP 

oznámení od ženy ze ZR 5, že ji  podnapilý 
syn  obtěžuje a narušuje občanské soužití. 
Strážníci MP se neprodleně dostavili na mís-
to, kdy situace byla natolik vážná, že proti 
cca padesátiletému muži musely být použi-
ty i donucovací prostředky. Vzhledem k jeho 
agresivnímu chování a značné podnapilosti 
byl po lékařském vyšetření umístěn v PZS 
Jihlava.

Další vážný případ agresivního jedince 
řešila MP na diskotéce v sokolovně. Pořada-
telská služba požádala o okamžitý zákrok 
proti agresivnímu muži, který vážně naru-
šoval veřejný pořádek a občanské soužití. 
Vzhledem k tomu, že muž nebyl schopen 
prokázat svoji totožnost, byl předveden na 
Policii ČR. V dotyčném byl zjištěn 27 letý muž 
z Bystřicka. I v tomto případě pro značnou 
agresivitu muže museli strážníci použít do-
nucovací prostředky, kdy následně po lé-
kařském vyšetření byl vzhledem ke svému 
chování a značné podnapilosti umístěn k 
vystřízlivění v PZS v Jihlavě.  

Střípky z pouti
V souvislosti s poutí se městská policie 

zaměřovala zejména na dohled nad ve-
řejným pořádkem, občanským soužitím, 
poškozováním majetku, požíváním alkoho-
lických nápojů a dopravní problematikou. 
Vyjma těchto činností uvádíme stručný vý-
čet dalších událostí:

- Oznámení od občanky města, že  v 
prostoru pouti nalezla ztraceného malého 
chlapce ve věku asi 5 let. Na místo se dosta-
vila hlídka MP, která ho převzala. Následnými 
kroky se podařilo zjistit jeho rodiče, kteří si 
poté pro chlapce přišli na služebnu MP.  

- Realizace převozu dvou značně podna-
pilých žen na protialkoholní záchytnou sta-
nici do Jihlavy.

- Zajištění podnapilého muže u objek-
tu Ponorka ZR 6, který musel být následně 
převezen ke zjištění totožnosti na Policii ČR, 
následně byl předán přítelkyni.

- Oznámení od majitele atrakce, že v are-
álu poutě se pohybuje podnapilý muž, který 
zde obtěžuje občany a vzbuzuje veřejné po-
horšení, muž vyřešen hlídkou MP a z místa 
byl vykázán.  MP

Městská policie 
informuje

Stacionář Domovinka

Sportis informuje

Stacionář Domovinka Foto: archiv

V pátek 10. června 2016 od 20.00 do půlnoci se ve Žďáře nad Sázavou díky Regionálnímu muzeu usku-
tečnila VIII. muzejní noc, tentokrát v rámci výstavy Takoví jsme byli. Muzeum v noci navštívily stovky lidí.

Foto: archiv

Proběhla již osmá muzejní noc

V pátek 27. 5. 2016 proběhlo k příležitosti 
Mezinárodního dne dětí v zahradě Výchovné-
ho ústavu Velké Meziříčí, odloučené pracoviště 
Žďár nad Sázavou, již tradiční zábavné dopo-
ledne.  Zaměstnanci a chlapci z výchovného 
ústavu připravili pro děti z MŠ Sluníčko něko-
lik disciplín, které prověřovaly jejich zručnost, 
obratnost, sportovní dovednosti či bystrost.  
Nechyběla ani malá odměna za jejich splnění 
a drobné občerstvení. Jitka Milčáková

Soutěž mladých zdravotníků proběhla již po devatenácté
Soutěž mladých zdravotníků pořádá Český červený kříž v celé republice každoročně. 

Soutěží pětičlenná družstva rozdělena na mladší žáky: 3. - 5. ročník a starší žáky: 6. - 9. roč-
ník. Vždy je připraveno několik soutěžních stanovišť, na kterých jsou figuranti (studentky 
zdravotní školy), kteří hrají poranění, ta mají namaskována tak, aby poranění vypadalo re-
álně. Také stanoviště jsou zinscenována tak, aby odpovídala situaci vzniku poranění. Letos 
bylo na ulici auto jako autonehoda. 

Soutěžící mají k dispozici veškeré potřeby 
k ošetření a lékárničky.  Na každém stanoviš-
ti je rozhodčí – instruktor ČČK, který za chyby 
uděluje minusové body. Soutěž začíná v květ-
nu oblastními koly. Vítězové z oblastí Žďár nad 
Sázavou, Třebíč, Jihlava, Pelhřimov a Havlíčkův 
Brod dále postupují do krajského kola. Vítěz 
krajského kola pak postupuje do kola republi-
kového. „Organizací soutěže se snažíme podpo-
řit vedoucí zdravotnických kroužků i výuku první 
pomoci na školách,“ sdělila Irena Polednová, ře-
ditelka OS ČČK. „Děti potřebují získat dovednos- 

 
ti v předlékařské první pomoci hlavně prakticky, 
proto soutěž probíhá jako reálná zranění, také 
je to více baví,“ doplnila Polednová. Poranění 
maskuje školený maskér ČČK. „Pro děti je velký 
zážitek, když si vyzkouší, že opravdu umí něko-
mu pomoci, ošetřit poranění nebo zachránit ži-
vot,“ dodala Polednová.
Soutěžící ošetřovali tato poranění: auto-
nehoda, otřes mozku, popálení, otrava léky, 
epilepsie, nevolnost u nemocného cukrovkou, 
krvácení z ruky, amputace prstu při řezání 
dřeva, zástava dechu. Okresní kolo proběhlo 

4. 5. 2016 ve Žďáře nad Sázavou, vyhráli starší 
žáci, družstvo Gymnázium Žďár a mladší žáci 
ZŠ Měřín.  Letošního kola se zúčastnilo 18 
družstev ze škol ve Žďáře a okolí. Krajské kolo 
proběhlo 18. 5. 2016 v Jaroměřicích nad Ro-
kytnou, družstvo Gymnázia zvítězilo, ZŠ Měřín 
obsadilo páté místo. Vítězové postupují do re-
publikového kola, které proběhne 25. 6. 2016 
v Olomouci.  (red)

„V České republice je v současnosti 248 dobíje-
cích stanic pro elektromobily. Nejvíce možnos-
tí mají řidiči v Praze, Brně a Ostravě. Naopak 
dobíjecí stanice chybí v Olomouci, Bruntálu, 
Jeseníku, Mariánských Lázních, Jičíně a Žďáru 
nad Sázavou.“ Toto je úryvek z článku z února 
letošního roku na portále pro nadšence elek-
tromobility. Víte, co se o našem městě bude 
psát v souvislosti s ekologickou dopravou 
tento měsíc? Ne?  My už ano.

No přece to, že se ve Žďáře nad Sázavou v 
sobotu 11. 6. otevřela v rámci projektu e-Vy-
sočina první půjčovna elektrovehiklů s dobí-
jecí stanicí pro elektromobily, elektroskútry, 
elektrokoloběžky a elektrokola. Penzion V 
Kapli propojil své vize o rozšíření netradič-
ních služeb pro své klienty a společensky 
odpovědné firmy se strategií koncernu E.ON 
za „cleaner and better energy“. Tedy za čistší 
a lepší energie. 

„Elektrokoloběžky jsou součástí našeho 
penzionu už třetím rokem. Letos jsme se ale 
rozhodli zajít dál a využít strategickou lokaci 

Žďáru nad Sázavou pro větší projekt,“ uvedl 
majitel penzionu, Jan Hendrych. „Dobíjecí 
stanici, kterou jsme vyvinuli, a půjčovnu elek-
tro vozidel vnímám jako plus nejen pro náš 
penzion. Jsem přesvědčen, že elektromobilita 
jako ekologická doprava v našem kraji s nedo-
tčenou přírodou má své opodstatněné místo,“ 
doplnil Hendrych. Zajít dál pro Hendrycha a 
projekt e-Vysočina znamená také spojit síly 
s lidmi a institucemi podobného zanícení 
pro zelenou energii. „Věřím, že naše dobíjecí 
vlaštovka nebude ve městě a regionu zdaleka 
poslední,“ sdělil Hendrych.

Středoškolský učitel Milan Řehoř se svý-
mi studenty z VOŠ a SPŠ , kteří se do pro-
jektu e-Vysočina s nadšením připojili, jen 
před nedávnem v Senátu prezentovali své 
úspěchy ve vývoji elektrokoloběžky a jejího 
městského provozu. Na margo projektu do-
dává: „Žďár je průjezdní město pro elektromo-
bilisty. Postavme se k potenciálu města čelem. 
Má to cenu a věřím, že budoucnost nám dá za 
pravdu. Mám velkou radost, že se také Žďár 

může odteď chlubit svou vlastní dobíjecí stani-
cí pro elektro dopravní prostředky.“

Konzultační společnost RolandBerger 
před nedávnem zpracovala zajímavou stu-
dii týkající se vývoje elektromobility v České 
republice. Podle ní se v roce 2020 očekává 
prodej 6000 až 7000 elektrických aut ročně. 
Představte si, jaký by to mělo přínos pro ces-
tovní ruch v našem městě, kdyby všechna 
využila alespoň jednou dobíjecí stanici na 
Santiniho ulici, případně další ve městě.  (red)

Dobíjecí stanice pro baterky na kolečkách je již i ve Žďáře

Dětský den pro MŠ Sluníčko ve výchovném ústavu

Mladí zdravotníci Foto: archiv

Elektroskútry jsou ve městě novinkou. Foto: archiv

O zábavu bylo postaráno. Foto: archiv Nechybělo ani drobné občerstvení. Foto: archiv

Společnost Evropské centrum jazykových zkou-
šek pořádá prostřednictvím svých autorizova-
ných partnerů prestižní zkoušky Cambridge 
English i jejich přípravné kurzy na základních 
a středních školách v celé republice, a tedy i v 
oblasti Žďárska. Letos již druhým rokem absol-

vovali žáci a studenti základních a středních škol 
tyto kurzy a začátkem dubna skládali jazykovou 
zkoušku Cambridge English, kde měli mimo jiné 
také možnost prověřit své mluvené schopnos-
ti v anglickém jazyce s rod.mluvčím. Po složení 
zkoušky získali kandidáti certifikát Cambridge 
English, tzv. YLE - young learner english a také 
certifikáty KET a FCE s uznatelností po celém svě-
tě. Tyto certifikáty byly slavnostně předávány na 
Staré radnici za podpory místostarosty města v 

pondělí 6. června 2016.
Certifikáty obdrželi žáci a studenti ze ZŠ Pala-
chova, ZŠ Nížkov, ZŠ Velká Losenice, ZŠ Sázava, 
ZŠ Leandra Čecha NMNM, dále také studenti ze 
Střední průmyslové školy Žďár n.S. a Gymnázia, 
NMNM.  „Jsme velmi rádi, že si mnoho žáků a stu-
dentů může splnit svůj sen a dostávat se krůček po 
krůčku k takové jazykové úrovni, která jim umožní 
např. studium nebo práci jejich snů v budoucnu,“ 
sdělil místostarosta města Josef Klement.  (red)

Jazykové zkoušky Cambridge 
English opět na Žďársku
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Dvojice Světových pohárů v německém Albstadtu a francouzském La Bresse mají bike-
ři za sebou. Byla to poslední velká zkouška před mistrovstvím světa, které odstartuje 
už za několik dní - 29. června 2016. A domácí bikeři hodili skvělou pozvánku fanouš-
kům, aby je přišli povzbudit v jejich tažení za medailemi. Čeští reprezentanti se neztra-
tili a v každé kategorii jsme měli zástupce v první desítce.

V Albstadtu startovaly i juniorské katego-
rie, kde se desátou příčkou blýskla Adéla 
Šafářová, dobře našlápnuto měl i mladík 
Richard Holec, jenže toho po pádu zradila 
technika. Starší kategorii U23 zachraňovaly 
zase dámy, Janě Czeczinkarové po přestupu 
z juniorek výkonnost stoupá, svou formu z 
domácího Českého poháru potvrzuje i v po-
háru světovém. V Albstadtu skončila šestá, 
v La Bresse pátá. Nové Město na Moravě je 
pro ni obrovskou výzvou, Jana rozhodně 
není bez šancí na medaili. 

Nejvíce slávy si v uplynulých víkendech 
připsali elitní závodníci v čele s olympijským 
vítězem Jaroslavem Kulhavým a Kateřinou 
Nash. Jaroslav se výtečně vypořádal se zlo-
meninou ruky a následnou rekonvalescen-
cí a vstup do Světového poháru mu vyšel 
skvěle. Albstadt dokončil na čtvrtém místě, 
v La Bresse dojel pátý. „Všechno je na dobré 
cestě, ruka drží, teď mě limituje už jen výkon-
nost a ta se dá do Nového Města vylepšit,“ sdě-
lil Kulhavý. Po roční pauze se do Světového 
poháru vrátila i Kateřina Nash, ta vybojovala 
desáté a čtvrté místo. „Ani jsem nečekala, že 
to půjde takhle dobře,” uvedla Katka, která se 
z Francie přesunula zpět do USA. „Budu tam 
teď trénovat na mistrovství světa, ráda bych 
tam uspěla,“ dodala Nash.

Abyste se naladili na tu správnou „fanouš-
kovskou“ notu, spustili již před několika týd-
ny pořadatelé oficiální fanshop UCI MS hor-
ských kol v Novém Městě na Moravě 2016! 
Technicky jej zabezpečuje jeden z dodava- 

 
telů šampionátu – společnost T.S. BOHEMIA,  
která je oficiálním distributorem kol značky  
KROSS na českém trhu. Aktuálně v nabídce 
najdete kolekci merchandisingových před-
mětů s logy MS (trička, multifunkční šátky, 
kniha „Cesta k Mistrovství světa“ atd.), která 
bude ještě doplněna o další kusy (mikiny, 
ponožky, dětské oblečení, fanouškovské 
„potřeby“ atd.). Tak neváhejte a vybavte se 
včas na vrchol letošní bikerské sezóny! Více 
informací naleznete na oficiálních strán-
kách MS www.mtb2016nmnm.cz.

Soutěž o vstupenky na mistrovství 
světa v Novém Městě na Moravě

Vyhrajte dvě vstupenky na mistrovství svě-
ta na horských kolech! Stačí jediné, správně 
odpovědět prostřednictvím e-mailu na jed-
noduchou soutěžní otázku týkající se MS v 
Novém Městě na Moravě. Výherce vstupe-
nek bude ze správných odpovědí vylosován 
v pondělí 27. června 2016. Své odpovědi 
zasílejte do neděle 26. června do 20.00 na 
e-mail: nikola.adlerova@zdarns.cz, do před-
mětu uveďte SOUTĚŽ.

Soutěžní otázka:
Na kterém místě skončil Jaroslav Kulhavý 
v závodě Pražské schody 2016 – oficiálním 
prologu Mistrovství světa na horských ko-
lech v Novém Městě na Moravě?
Těšíme se na vaše odpovědi.
 (red)

Aleš Wasserbauer a Josef Zimovčák 
vás zvou na 2. ročník charitativní cyk-
lojízdy Na kole dětem Žďárskými vrchy, 
která se uskuteční 13. srpna 2016. Start 
je v 9.30 z areálu Pilák, kde bude také cíl 
trasy a předání vybrané částky zástupci 
nadačního fondu KRTEK a zástupcům 
dětského oddělení nemocnic Nového 
Města na Moravě a Jihlavy. 

Při prvním ročníku, který byl velmi úspěš-
ný, se podařilo pro děti získat přes 300 000 
korun a celé trasy se účastnilo 250 cyklistů. 

Na trase účastníky opět čekají zastávky 
pelotonu v partnerských městech Svratce, 
Sněžném a Novém Městě na Moravě. 

Cílem charitativní jízdy je získání finanč-
ních prostředků pro nadační fond KRTEK, 
který pomáhá onkologicky nemocným dě-

tem a dětskému oddělení nemocnic v No-
vém Městě na Moravě a v Jihlavě. A ukázat 
a motivovat všechny, že i s handicapem se 
dá sportovat. 

Co se podařilo zakoupit za získané fi-
nance z 1. ročníku, který proběhl v loňském 
roce, naleznete na webových stránkách 
www.zdaracidetem.cz (nkd)

Charitativní cyklojízda odstartuje na Piláku

Do mistrovství světa zbývá týden
Češi jsou ve formě

Michal Konečný se 
stal novým trenérem 
žďárských Plamenů

 Nový trenér „A“ mužstva Plamenů Mi-
chal Konečný stvrdil 14. června 2016 doho-
du, představil se svému novému mužstvu 
a podíval se na jeho trénink. Funkci hlavní-
ho trenéra bude Konečný vykonávat od 1. 
srpna 2016 a ve funkci tak nahradí Martina 
Sobotku, který od května letošního roku 
působí v HS Třebíč. Letní přípravu dokončí 
mužstvo pod vedením trenéra Ivana Paděl-
ka, který má na starosti letní dril a fyzickou 
stránku přípravy mužstva na sezonu.

Michal Konečný potvrdil, že se na práci 
ve Žďáře nad Sázavou velmi těší, a to nejen 
na trénování a hokej, ale také na místní fa-
noušky a na to, že bude koučovat zápasy v 
pořádné hokejové atmosféře.

 Foto: René Rámiš (red)

Kronika města Žďáru nad Sázavou

V červnovém čísle se vrátíme do roku 1926 
(opisy z Pamětní knihy obce Města Žďáru) a 
roku 1936 (opisy z Pamětní knihy obce Zám-
ku Žďáru).

Rok 1926:
Tento rok byl strašně mokrý že sklizně sena i 
obilí nepříznivě se domů dostávaly. Dne 15.6. 
byla veliká voda, a myslelo se že hráze „Dářka“ 
tento tlak vody nezdolá a protrhne se. Lidé z 
Libušína a Podskálí se o půl noci ten den stě-
hovali i se všemi domácími zvířaty do domů 
od řeky výše položených. Ten den bylo zazna-
menáno během 63 roků nejvíce dešťových 
srážek. Po několika dnech spousty vod od-
padly ale zanechaly kamení písku a blata po 
lukách čímž seno zkaženo bylo.
Bohatá byla poslední léta na bahnité aféry, kde 
nečisté ruce kradly apod. Prášek měl „lihovou“. 
Několik vyšších důstojníků „benzinovou“. Go-
jda „vlastizradovou“ a v pozemkovém úřadu se 
také něco provaluje. Lidé se špatnými ctnost-
mi dosazovány jsou na zodpovědná místa a 
tak se může stát, že budeme do rána ukradení 
všecí. Místo co by jsme si měly republiky vážiti 
tak jí kde kdo vyžírá, a nedbá, jestli to nám pro-
spívá či nic, a lid začíná být nespokojeným, což  
jde na mlýn nepřátel.
Rok tento byl ohnivý neb v okolí Žďáru hořelo 
56x a shořelo přes 100 budov, škoda na národ-
ním majetku jest veliká a žháře nemožno vy-
pátrati, ve Veselím hořelo toho roku osmkráte 
a byly zavření ve vazbě 2, na kteří bylo pode-
zření ze žhářství.

Rok 1936:
Koupaliště: Na jaře byly zřízeny u Pilského 
rybníka péčí naší obce dřevěné kabiny a upra-
veno místo na koupání. Správa zdejšího vel-
kostatku poskytla na svém pozemku potřebné 
místo pro kabiny za uznávací poplatek ročních 
Kč 10.- a zdarma kulatinu na kostru, p. Rud.Tál-
ský propůjčil část louky na slunění. Zřízením 
tohoto koupaliště dostalo se zdejšímu občan-
stvu náhrady koupání v Konventském rybníce, 
které bylo správou zdejšího velkostatku mi-
mozámeckému občanstvu zakázáno.
Množství chroustů: Letos bylo pozorovati 
mimořádné množství chroustů. Někde vysky-
tovali se až v nebezpečném množství. Okresní 
úřad za tím účelem vydal přísné předpisy o ni-
čení chroustů.
Veřejné cvičení „Sokola“: Dne 7.června 1936 
pořádal V. okrsek sokol. župy Havlíčkovy v 
Zámku Žďáře veřejné cvičení u Sokolovny. 
Zúčastnilo se ho 11 jednot. Celkem 891 cvičí-
cích. Z toho 92 mužů, 85 žen, 86 dorostenců, 
99 dorostenek, 245 žáků, 285 žákyň. Počasí od 
rána bylo nepříznivé (deštivé), až teprve poz-
ději odpoledne se vyjasnilo. Kromě cvičících 
bylo hodné účastníků v sokol. krojích, starosta 
župy Zettl a několik členů župního předsed-
nictva. Po průvodě na cvičišti sokolstvo uvítal i 
hosty Karel Herold, vzdělavatel místní jednoty, 
za okrsek mluvil okrskový vzdělavatel Jaroslav 
Sýkora z Nového Veselí. Pořad cvičení řídil 
okrskový náčelník Rosendorfský a okrsková 
náčelní Pohořelá z Přibyslavi. Přesto, že bylo 
počasí špatné, slavnost se vydařila.        
 
 opis: Marie Linhartová

Z historie města
Směle si troufám tvrdit, že pokud máme 

rádi turistiku spojenou s hlubším poznáváním 
námi procházených míst, nabízí nám Žďárské 
vrchy víc, než si dokážeme představit. Relativ-
ní odlehlost velkých měst a nepříliš intenzivní 
zemědělská činnost stále udržují v některých 
oblastech Žďárských vrchů dobré možnosti 
hned pro dva typy takřka nekonečných výle-
tů. Těmito dnes čím dál vzácněji se vyskytují-
cími a zde splněnými podmínkami jsou světly 
neznečištěná, tmavá hvězdná noční obloha 
a čisté mokřady. S nimi se můžeme vydat na 
toulky hlubokým vesmírem, nebo se může-
me doslova kochat půvabem nejkrásnějších 
klenotů mikroskopického světa.

Výpravy do vesmírných nebo mikrosko-
pických krajin jsou zároveň velkou výzvou, 
neboť turistický průvodce a informační ta-
bule nám zde příliš nepomohou, proto je pro 
jejich úspěch dobré dozvědět se o takových 
cílech alespoň něco málo předem. Když ne-
podceníme vhodnou minimální přípravu a 
odhodláme se poodejít do méně známých 
zákoutí, dohlédneme neobyčejně a neza-
pomenutelně daleko. Prakticky jen na chvíli 
opustíme tábořiště, najdeme si místečko, kde 
nás neruší žádná světla, a zvedneme hlavu ke 
hvězdám. Ani výprava k opačnému konci mě-
řítka, do mikroskopických krajin, není nijak 
náročná. Stačí nám jen vhodná tůňka nebo 
rybník a docela malá lahvička. A pár kapek z 
ní nás potom uvede do fantastického divadla 
mikronových rozměrů... Až se začneme spo-
lu s nezbytnou porcí pozorovatelského štěstí 
kolem sebe takto rozhlížet, mnohdy se nám 
zatají dech nad nečekaně krásnými pohledy, 
které nelze úplně jednoduše naplánovat. Ne-
nacházíme je vždy, neboť k jejich spatření po-
třebujeme jasnou bezměsíčnou noc a vhod-
né roční období – ale vědomí této nejistoty 
je zároveň silně přitažlivým adrenalinovým 
prvkem!

Budiž řečeno, že k podobnému podnikání 
není potřeba žádné speciální a náročné vyba-
vení. Chceme-li se „naplno“ vydat do všech 
zákoutí, popisovaných v knize, stačí nám jen 
běžný kompaktní turistický binokulár a jed-
noduchý malý školní mikroskop. Tyto přístro-
je navíc někdy leží nespravedlivě opomíjeny 
v temných hlubinách skříní a záblesk světla 
spatří jen zcela vzácně při jejich občasném 
stěhování. Stačí je jen zprovoznit...

Knížka Toulky Žďárskými vrchy s binoku-
lárem a mikroskopem je napsána i anglicky, 
s titulem Make binoculars and a microscope 
your travel partners, a měla by být pro tento 
nevšední druh cestování a poznávání inspiru-
jícím turistickým průvodcem. Kromě zamyš-
lení se nad tím vším nabízí cestovatelům do 
našemu neozbrojenému zraku se skrývajících 
rozsáhlých končin i fotografie některých z na-
bízených cílových destinací a základní návod, 
jak se při výletech neztratit. Kniha je k dostání  
v knihkupectví nebo turistickém infocentru 
ve městě. V případě jakýchkoli dotazů, námě-
tů, či připomínek můžete kontaktovat přímo 
autora knihy Karla Daňka, e-mail: karel.da-
nek@racom.eu (red, Karel Daněk)

Vydejte se na cesty do vesmírných nebo mikroskopických 
krajin. Žďárské vrchy nabízí víc, než si dokážete představit

Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni  
13. června 2016 celkem 21 476 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu. 
(Statistika: květen 2016 - 21 483, duben 2016 
- 21 489, březen 2016 - 21 506,  únor 2016 - 21 
497, leden 2016 - 21 511, listopad 2015 - 21 
501, říjen 2015 - 21 503, září 2015 - 21 496, le-
den 2015 - 21 629 občanů)

Děti narozené v dubnu 2016
+ dodatečně v březnu 2016

Eliška Janošťáková   1. 3. ZR 3
Jiří Dajč 1. 4. ZR 7
Eduard Toman 3. 4. ZR 4
Martin Švoma 8. 4. ZR 3
Radek Horák 11. 4. ZR 4
Kryštof Musil 12. 4. ZR 6
Julie Tulisová   12. 4. Mělkovice

Evelin Vrbková  13. 4. ZR 3
Valentina Lavická   20. 4. ZR 4
Maša David  25. 4. ZR 3
Richard Mašík  28. 4. ZR 2
 
Životní jubilea v červenci 2016

Bohuslav Řádek    1. 7. 85 let ZR 5
Věra Fialová    4. 7. 95 let ZR 4
Marie Vavřínová    6. 7. 90 let ZR 7
Marie Doležalová    7. 7. 80 let ZR 7
Augustina Revayová  9. 7. 90 let ZR 5
Milada Jelínková   14. 7. 93 let ZR 3
Josef Novotný   14. 7. 85 let ZR 2
Božena Voldánová   17. 7. 80 let ZR 3
Jiřina Keřová   21. 7. 80 let ZR 3
Anna Adamcová   23. 7. 104 let ZR 1
Jaroslav Chromý   25. 7. 80 let ZR 5
 
 Srdečně gratulujeme!

Kulová hvězdokupa v Herkulovi, jeden z nejkrásnějších objektů 
hlubokého vesmíru na naší hvězdné obloze. Směrem k ní letělo v 
roce 1974 rádiové poselství Země. Vyslané modulované rádiové 
vlny ještě neurazily ani dvě tisíciny vzdálenosti k této nádherné 
hvězdokupě v naší Galaxii...  Foto: Karel Daněk

 Jaroslav Kulhavý Foto: archiv
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Folk-country 
od 18.00 hodin

Folk-country 

Slávek Janou
šek

Edo Klena & Klenoty (SK)

HOP TROP

www.bystrickeleto.cz

K-vocal trio

Pátek 29.cervence 2016

René Soucek & Martin Hlosta

Společnost Hettich výrobce a dodavatel nábytkového kování ve světě. 
Firma se úspěšně rozvíjí již 128 let. Bezmála 23 let je jedním z nejstabilnějších
a největších zaměstnavatelů ve Žďáře nad Sázavou. 

 
  

 

Více informací lze získat denně Po - Pá od 7 do 15 hod. na tel.: 566 692 214 
nebo na webu www.hettich.com.  
Své životopisy zasílejte na adresu: Personal_HCR@de.hettich.com

Pracovní náplň:

Montáž kompletů nábytkového kování z plastových a kovových komponentů
Provádění samokontroly, výroba kontrolních vzorků, hlášení závad
Další činnosti spojené s prací operátora

Požadavky: 

Práce ve vícesměnném provozu
Zkušenosti z výrobní společnosti výhodou
Pečlivost, přesnost, spolehlivost a flexibilita 

Zaměstnancům nabízíme především jistotu zaměstnání, odpovídající finanční ohodnocení, 
příjemné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování a na penzijní
připojištění, bonusový systém, jazykové vzdělávání, propracovaný systém benefitů.

Montážní dělník / Montážní dělnice

Z důvodu dalšího růstu společnosti hledáme nové kolegyně/nové kolegy na pracovní pozici: 

POPTÁVKA REALIT

Hledáme ke koupi udržovaný byt 
ve Žďáře a okolí. 
+420 606 158 288

Koupím dům v této lokalitě. 
Děkuji.
+420 737 309 875

Hledáme ke koupi chatu / chalupu. 
Vlastní pozemek a zahrada výhodou.
+420 606 158 288

VÁŠ ZÁŽITKOVÝ 
PRÁZDNINOVÝ 

DEN

NAVŠTIVTE OJEDINĚLÝ 
RELAXAČNÍ SAUNOVÝ SVĚT 
S PRŮPLAVOVÝMI BAZÉNY 
UPROSTŘED PŘÍRODY PODKOMORSKÝCH 
LESŮ NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ

|  ČISTÉ A VYHŘÍVANÉ 
VNITŘNÍ I VENKOVNÍ 
BAZÉNY 

|  SAUNOVÁ VESNIČKA 
S PŘÍRODNÍM JEZÍRKEM 

|  SLUNNÁ LOUKA 
LADA, FRESH BARY 
A ODPOČÍVÁRNY 

|  LETNÍ SAUNOVÉ 
CEREMONIÁLY 

|  KOUPELE A MASÁŽE

SPECIÁLNÍ LETNÍ AKCE 
OD 13. 6. DO 4. 9. 2016 
s časy navíc ve wellness světě.
Ke vstupu na 120 minut dostanete 
navíc 30 minut.
Ke vstupu na 180 minut dostanete 
navíc 60 minut.

WELLNESS INFINIT MAXIMUS
Hrázní 4a (hotel Maximus Resort), Brno – Kníničky
tel.:  +420 730 182 942, +420 546 213 264
e-mail: infomaximus@infi nit.cz

w w w . i n f i n i t - m a x i m u s . c z

  Nová služba: TV2GO 
a Interaktivní televize 

  Plaťte jen za to, 
co opravdu sledujete – 
nová programová nabídka 
kabelové a interaktivní 
televize a TV2GO  

  Velký počet HD kanálů již  
v základní nabídce

  Cena již od 150 Kč/měsíc

 Opět zrychlujeme!

  Neustále rozšiřujeme 
pokrytí optickou sítí

  Stabilní, spolehlivé 
a rychlé připojení bez 
limitů

  Nepřetržitý dohled nad sítí

  Bezplatný pronájem 
zařízení

  Po čertech rychlý internet
až 200 Mb/s

.cz
po čertech rychlý internet, kabelová 
a interaktivní televize, TV2GO

Více o našich službách
na www.satt.cz

internet televize

info@satt.cz
Okružní 11
591 01 Ždár nad Sázavou +420 566 654 844
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Přijímáme zaměstnance:

OPERÁTOR (Dělník výroby) 15.500 Kč           
Po plném zapracování   20.000 Kč

SEŘIZOVAČ / ÚDRŽBÁŘ 20.500 Kč           
Po plném zapracování   30.000 Kč

Cooper-Standard Automotive s. r. o. • Jamská 2191/33, 59101 Žďár nad Sázavou • www.cooperstandard.com

SMĚNOVÝ MISTR 26.500 Kč           
Po plném zapracování       30.000 Kč

MECHATRONIC 34.000 Kč           
Po plném zapracování       42.000 Kč
(Údržbář - programátor)

ELEKTROÚDRŽBÁŘ 28.000 Kč           
Po plném zapracování       35.000 Kč

PROGRAMÁTOR CNC 34.000 Kč           
Po plném zapracování       46.000 Kč

kontaktujte
nás na:

+420 566 339 121
Olga.Jandova@cooperstandard.com

Fotoreportáž ze Dne Žďáru 2016 naleznete 
v červencovém čísle Žďárského zpravodaje



Další akce naleznete na www.zdarns.cz v kalendáři akcí.

Změna programu vyhrazena.

DĚTEM
sobota 2. července až neděle 28. srpna 2016
st, čt, so, ne 10.00-17.00 h
OBŘÍ MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ „HO“ S NÁMĚTEM 
VYSOČINY
Modelové království - suterén Domu kultury

DUCHOVNÍ AKCE
sobota 16. července 2016, 20.00-22.00
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

KONCERTY
sobota 25. června 2016
17.00 Volný vstup do Muzea nové generace
18.00 Otevřená zkouška čtyř umělců
19.30 CONCENTUS MORAVIAE
PAVEL HAAS QUARTET
Ľ. Čekovská: A Midsummer Quartet
D. Šostakovič, B. Smetana
(předprodej: TIC Stará radnice, Dům kultury)
Zámek Žďár, freskový sál v prelatuře

sobota 25. června 2016, 20.00-23.00
SCABIES
kulturní centrum Batyskaf

KULTURNÍ AKCE A TRHY
sobota 25. června 2016, 19.00
POUŤOVÁ ZÁBAVA SE SKUPINOU TANDEM
hřiště na Veselíčku

sobota 2. července 2016, 9.00-20.00
VĚŽ OTEVŘENA 
věž kostela sv. Prokopa

pátek 8. až neděle 10. července 2016
pá 18.00 h, so a ne 15:00 h
FESTIVAL KORESPONDANCE
Zámek Žďár

sobota 16. července 2016, 8.00-11.30
ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
náměstí Republiky

pátek 22. až sobota 23. července 2016
FESTIVAL POD ZELENOU HOROU
I. nádvoří Zámku Žďár

sobota 20. srpna 2016. 8.00 - 11.30
ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
náměstí Republiky

sobota 27. srpna 2016, 9.00 - 20.00
VĚŽ OTEVŘENA 
věž kostela sv. Prokopa

SPORTOVNÍ AKCE
neděle 26. června 2016, 10.00-15.00
ŽĎÁRSKÝ TRIATLON 
Pilská nádrž

sobota 13. srpna 2016, 9.30
NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY
Pilská nádrž

sobota 27. srpna 2016, 11.00 - 17.00
PILMAN TRIATLON 2016
Pilská nádrž

VZDĚLÁVACÍ AKCE
čtvrtek 23. června 2016
ZAHRADA – PŘÍRODA POD OKNY
sraz před ČSOP, Studniční 31

sobota 25. června, 16.00
KONSTELACE
Mahátmá, Dolní 1

čtvrtek 14. července 2016, 15.30
VYCHÁZKA ZA BROUKY A MOTÝLY
sraz na parkovišti u hřbitova na Zelené hoře

VÝSTAVY
10. června až 31. července 2016
VÝSTAVA PRACÍ ZUŠ F. DRDLY
po - ne od 9.00 - 12.00 a od 13.00 do 17.00
Malá galerie Stará radnice Žďár nad Sázavou

úterý 28. června až neděle 24. července 2016
FENOMÉN UMĚNÍ - FANTASY, SCI-FI A DOBRODRUŽ-
STVÍ
út – so 9.00 -12.00, 13.00-17.00; ne 13.00-17.00
Galerie Stará radnice

pátek 1. až neděle 31. července 2016
KOUZELNÉ, SLUNCEM PROVONĚNÉ PRÁZDNINY
Knihovna Matěje Josefa Sychry

pátek 1. až neděle 31. července 2016
JAROSLAV PROVAZNÍK – FOTOGRAFIE VYSOČINY
vestibul Čechova domu

úterý 12. července až neděle 4. září 2016
CESTA K PRAMENŮM
út – ne 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00
Regionální muzeum na Tvrzi

LETNÍ KINO ZA DOMEM KŮLTURY

Program:
čtvrtek 18. srpna 2016 - Marťan (scifi 2015) 
pátek 19. srpna 2016 - Učitelka (nový film Jana Hřebejka- 
premiéra) 
sobota 20. srpna 2016 - Mimoni, ve 22.00 Padesátka 

Vstupné dobrovolné

Konec prázdnin již v Kině Vysočina:
pátek 26. srpna - Předškolní dětský kinofestival (pohádky, 
soutěže, pohoštění)
sobota 27. srpna - Přehlídka letních dokumentů a evrop-
ského filmu Program na www. dkzdar. 


