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V říjnu se ve Žďáře nad Sázavou usku-
tečnil poslední farmářský trh letošního 
roku. Celkem si nákupy ve slunečním 
dni užilo přes 700 lidí. 

V sobotu 14. října dorazilo na náměstí 
Republiky ve Žďáře nad Sázavou 32 trhov-
ců, kteří přijeli s poslední letošní nabídkou 
domácích výrobků a surovin. Lidé si mohli 
zakoupit ovoce, zeleninu, domácí pečivo 
nebo uzeniny, bylinky nebo třeba marme-
lády. Co do počtu prodejců se jednalo o 
letošní největší trh.

V prosluněný den si žďárské trhy přišlo 
užít přes 700 lidí. Pomalu se z farmářských 
trhů stává společenská událost pro setká-
vání lidí ve Žďáře nad Sázavou. Dobrou 
zprávou pro všechny příznivce domácích 
výrobků je, že město plánuje příští rok v 
tradici farmářských trhů pokračovat.

 (red)

Zaostřeno na Žďár 2017 aneb poslední dva 
měsíce. Zapojte si i vy! 

Stejně jako v loňském roce probíhá i letošní ročník fotografic-
ké soutěže Zaostřeno na Žďár 2017. Soutěžní snímky může-
te opět zasílat ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mai-
lovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu 
uveďte Zaostřeno na Žďár 2017 a příslušný měsíc. Více in-
formací o soutěži, fotografická témata na celý rok a pravi-
dla soutěže naleznete na webových stránkách města www.
zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail  
zaostrenona@zdarns.cz. 

X. Zaostřeno na podzim života
(zasílejte do 9. listopadu 2017) - prodlouženo

Fotografie na soutěžní téma Podzim života zasílejte do 9. listo-
padu 2017 na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do 
předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2017. V e-mailu 
uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a telefon-
ní kontakt. Zasláním snímku do soutěže poskytujete souhlas se 
zpracováním vašich osobních údajů a zveřejněním fotografie ve 
Žďárském zpravodaji, na facebookovém profilu města a na webo-
vých stránkách města. Více informací, fotografická témata na celý 
rok a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města 
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail: 
zaostrenona@zdarns.cz. Na měsíc listopad jsme pro vás vypsali 
téma Zaostřeno na kouzlo přírody. Více informací naleznete na 
webu města a v dalším vydání Žďárského zpravodaje. Fotografie 
jakkoli se týkající zvoleného tématu zasílejte do 8. prosince 2017. 

Vyhodnocení! 
IX. Zaostřeno na 
cestování
V září 2017 bylo do 
soutěže zasláno cel-
kem 20 fotografií s 
tematikou cestování. 
Vítězem devátého kola 
fotografické soutěže  
Zaostřeno na Žďár se 
stal Petr Maděřič. 

Gratulujeme! 

Autor vítězné foto-
grafie byl odměněn 
dvěma poukázkami 
do nově zrekonstruo-
vaného Kina Vysočina.

 

Všechny soutěžní fotografie naleznete na webu města 
  www.zdarns.cz v archivu Zaostřeno na Žďár. 

 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

     Zaostřeno na Žďár 2017

Vážení spoluobčané,
je mi opět velkým potěšením vás oslo-

vit ze stránek Žďárského zpravodaje. 
Léto už je za námi, a to „babí“ letos při-

šlo na poslední chvíli. Je po volbách, okolní 
příroda se vybarvuje do podzimních barev 
a nejen naše město se začíná připravovat 
na úkoly, které je třeba zvládnout před zi-
mou či do konce roku. 

Jedním z tradičních úkolů pro podzim 
je začátek prací na rozpočtu města pro pří-
ští rok. Letos jsme začali již o prázdninách 
a snažíme se pracovat nejen s rokem 2018, 
ale i s výhledem na delší období. A to tak, 
aby bylo možno dobře plánovat rozsáh-
lejší akce vyplývající ze Strategie rozvoje 
města. Právě s problémy, které musí roz-
počet města při plánování řešit, bych se  
s vámi chtěl dnes podělit.

Společnou iniciativou města a jeho 
příspěvkových organizací jsme o prázdni-
nách prověřili možnosti úspor na provoz-
ních nákladech. Rovněž jsme se snažili o 
hledání cest k větší efektivitě u zakázek,  

a to například prostřednictvím společných 
nákupů (energie, telefony, čistící prostřed-
ky, apod.). V rámci těchto kroků se podaři-
lo „nalézt“ téměř dva miliony úspor, které 
jsme chtěli přesunout na investice do škol, 
sportovišť, komunálu či městských budov. 
Naše uspokojení nad těmito úsporami 
však nemělo dlouhého trvání. Předvoleb-
ní smršť všemožných nařízení o zvyšování 
platů ve všech oblastech veřejné sféry to-
tiž do našich představ udělala velké díry. 
Rozhodně přeji všem dobré platy. Nemo-
hu však pochopit, že zde neplatí ono logic-
ké pravidlo: „Kdo poroučí, ten ať platí.“ Tím 
říkám, že vláda rozhodla o zvýšení platů, 
ale peníze uhradí v milionových částkách 
rozpočet našeho města. Jen v případě PO 
Polikliniky je to skok o téměř 2,5 milionů 
korun oproti nákladům roku 2016! Je to, 
jako by vás maminka poslala do obcho-
du pro rohlíky, peníze vám na ně nedala 
a navíc dostanete na zadek, když je nepři-
nesete… Takovýto přístup státu není příliš 
motivační, naši snahu o další zefektivnění 
provozních nákladů města však samozřej-
mě nevzdáváme. 

Co jinak ve zkratce nového? Klafar má 
26 nových budoucích vlastníků řadových 
domů, rozebraly se během dvou hodin.  
V ulici Santiniho roste bezpečný přechod  
a nová zastávka (díky za vaši toleranci na 
semaforech). Nové zastávky a přechod 
rostou i na ulici Libická a Sázavská, na 
úpravy dalších zastávek chceme pamato-
vat v příštím roce. Finišují práce na první 
etapě rekonstrukce Vodojemu, nové par-

kování a další místo pro přecházení vy-
rostlo na Okružní ulici. Koncem října bude 
hotový skatepark, úpravy se dočkají také 
fasády Čechova domu a bývalého úřadu 
na náměstí. A když už jsme dnes řešili ten 
rozpočet, tak určitě nezapomeňte do kon-
ce října hlasovat v rámci tzv. Participativ-
ního rozpočtu. Podpořte ten projekt, který 
by podle vás měl příští rok v našem městě 
smysl. Přeji Vám krásné podzimní dny.

Zdeněk Navrátil
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AKTUÁLNĚ: Poslední farmářský trh v roce 2017 navštívilo přes 700 lidí

Zdeněk 
Navrátil

starosta města 
Žďáru nad Sázavou

Poslední farmářský trh ve Žďáře nad Sázavou roku 2017 Foto: Nikola Adlerová
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Žďár a vznik Československa

První nejasné zvěsti o vzniku Československa se měly do Města 
Žďáru dostat v pondělí 28. října 1918 kolem šestnácté hodiny. 
Podle jedné verze nám informace po konduktérech vlakem od Brna 
poslal žďárský rodák JUDr. Ladislav Pluhař, který se po odstoupení 
místodržícího Otty hraběte Serényiho dne 8. listopadu 1918 
ujal řízení moravské zemské samosprávy. Podle Městské kroniky 
Ladislava Kostky, psané ovšem až roku 1925, přišla ten den do Žďáru 
„drátozvěst“. Nikdo si nemohl být jistý, že je zpráva skutečně pravdivá 
a že vznik republiky nebyl potlačen tak, jako za Generální stávky 
14. října 1918 v Písku. Potvrzena byla až druhý den prostřednictvím 
pražských ranních novin, přivezených vlakem z Německého Brodu.
Starosta Alois Frieb svolal 29. října na třetí hodinu odpolední 
do Národního domu (dnes Městské divadlo) schůzi městské rady 
za účelem poučení obyvatelstva o aktuální situaci. Četnictvo bylo 
požádáno, aby nadále vykonávalo svou bezpečnostní službu krom 
nařízení, namířených proti českému národu. Zprávu o vzniku státu 
ve městě vyhlásil strážník „zapletený slovanskou trikolorou“. Řečníci 
promluvili o významu oslavy, o povinnostech každého Čecha 
a o nutnosti zachování klidu a pořádku, přečetli provolání Národního 
výboru, První zákon a provolání Socialistické rady. Schůze byla 
zakončena zpěvem národní hymny a poté následoval slavnostní 
průvod městem, v jehož čele nesl Antonín Březina prapor místní 
sociálně demokratické organizace. Před soudní budovou (Stará 
radnice) provolával dav slávu Masarykovi, Wilsonovi, Jihoslovanům, 
českým legiím a novému státu.
Vznik republiky se ve Žďáře nenesl pouze v radostném duchu. Byl 
poznamenán také duchem bídy, hladu, strachu o příbuzné a známé 
na frontě a pocitu smrtelného ohrožení ze španělské chřipky, 
která si i u nás vybírala svou daň. Konec války znamenal na jednu 

stranu radost z toho, že se lidé vrátí z bojišť domů, na druhou 
stranu starosti, jak je jejich rodiny uživí a zda za stávající 

nezaměstnanosti najdou práci.

Mgr. Stanislav Mikule

rozpis od 1.øíjna 2017

PONDÌLÍ

STØEDA

ÚTERÝ

ÈTVRTEK

PÁTEK

NEDÌLE

18.30 - 19.30 Laïka

17.30 - 18.30 Pavla

Honza17.30 - 18.30 Alena       18.45 - 19.45

18.30 - 19.30 Laïka

18.00 - 19.00 Romana

18.30 - 19.30 Michal

více informací na: www.activezdar.cz
         nebo na tel.: 731 674 619

SPINNING
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Jistě jste zaznamenali nešťastnou 
kauzu rekonstrukce školy v Kamen-
ných Žehrovicích, kde došlo k za-
teplení neoklasicistní budovy, pře-
krytí všech architektonických prvků  
a naprostému zničení celé budovy. 
Již od počátku mého působení se 
snažíme o regulaci i finanční pobíd-
ky na kvalitní rekonstrukci bytových 
domů na Stalingradu. Architektura 
všech období nás obklopuje a vytvá-
ří naše životní prostředí. Architekto-
nické prvky, jako jsou velikost a tvar 
okenních otvorů, římsy, supraporty  
a suprafenestry, bosáže atd., urču-
jí, jak a kdy byly jednotlivé domy a 
části města postaveny. Jsou součástí 
našeho kulturního dědictví.

Mnohdy je však lepší, než regulovat  
a vysvětlovat, ukázat, jak citlivá rekonstruk-
ce má vypadat. Konečně je zde příklad a to 
rekonstrukce bytového domu „U věžičky“. 
Všechny architektonické prvky byly zacho-
vány a budova byla pouze opravena bez 
narušení vzhledu. Barevné řešení je citlivé 
a uměřené. Jsem rád, že se jedná právě  
o tuto nejvýraznější budovu celého sídliště. 
Chtěl bych poděkovat investorovi za tento 
přístup a doufám, že se stane běžným.

I když nemám rád fronty na cokoliv, jed-
na mne potěšila, a to fronta na pozemky 
řadových domů v rozvojové lokalitě Klafar. 
K řadovým domům byla lehká nedůvěra, 
vzhledem ke zkušenostem z lokalit Vodo-
jem a Vysočany. Zkušenosti ze zahraničí 

však ukazují, že typologie řadového domu 
je stále aktuální a progresivní, ukazuje to 
například zástavba doků v Amsterodamu 
z dílny WEST8. Zde jsme zvolili podobný 
přístup - každý stavebník si navrhuje a staví 
dům dle svého názoru a možností. Ulice tak 
bude rozmanitá, neuniformní a věřím, že 
zde bude vytvořena příjemná ulice k životu.

Zbyněk Ryška

Ani ve Žďáře nad Sázavou nezapomíná-
me na historicky významné okamžiky 
našeho státu. I v letošním roce tak pro-
běhnou vzpomínkové akce k 99. výročí 
vzniku Československa a 28. výročí Sa-
metové revoluce.

Den vzniku Československa, 28. října, si 
letos ve Žďáře nad Sázavou připomeneme 
tradičním pietním průvodem. Začátek akce 
je v 16 hodin v pátek 27. října u busty To-
máše Garrigue Masaryka na budově býva-
lého městského úřadu. Zde zahraje žesťový 
kvintet, vystoupí historik Stanislav Mikule a 
vedení města položí květiny. Následně se 
průvod vydá k pamětní desce padlým legio-
nářům a na závěr k pomníku padlým v první 
světové válce v ulici Sadová.

Vzpomínka na Sametovou revoluci pro-
běhne přímo v den výročí – 17. listopadu a 
začíná jako vloni v symbolický čas 17 hodin 

17 minut. Začátek je u pamětní desky Dne 
boje za svobodu a demokracii na budově 
bývalého městského úřadu. Poté proběhne 
lampionový průvod, který půjde od bývalé-
ho městského úřadu ke Staré radnici. Zde 
bude křest knihy Martyrium o žďárském ro-
dákovi Cyrilu Musilovi, kterou napsal Hynek 
Jurman.  (red)Tvorba nového rozpočtu

Již od prázdnin se intenzivně připravuje 
nový rozpočet města na rok 2018, který bu-
dou zastupitelé schvalovat na svém prosin-
covém zasedání. Vedení města se rozhodlo 
v příštím roce výrazně podpořit investič-
ní část rozpočtu. Z toho důvodu dostaly 
všechny příspěvkové organizace města za 
úkol snížit své provozní dotace o pět pro-
cent. O velmi podobnou finanční částku bu-
dou posíleny investice do těchto organizací. 
V září o svých výhledech informovali všichni 
ředitelé našich škol.

Navýšení úplaty za vzdělávání v MŠ 
Příspěvková organizace MŠ sdružuje 

sedm mateřských škol v našem městě. Po 
dohodě se zřizovatelem dochází k 1. lednu 
2018 k navýšení měsíční úplaty na pět set 
korun za dítě. Tento krok byl vynucen změ-
nou školského zákona. Tím, že předškolní 
docházka je povinná, jsou předškoláci od 
platby zcela osvobozeni. Pokud dítě do-
stane odklad školní docházky (v letošním 
roce to je 31 dětí), absolvují předškolní rok 
dvakrát, a pokaždé jsou od úplaty osvobo-
zeni. Rovněž provoz tzv. „batolecích“ tříd je 
finančně náročnější než těch běžných pro 
děti od 3 let.

Čestné občanství města
Rada města doporučila zastupitelstvu 

udělit čestné občanství města Žďár nad 
Sázavou Jarmile Doležalové, která během 
druhé světové války s nasazením vlastního 
života zachránila malou židovskou dívenku 
Jarušku Wilhelmovou. Její čin byl díky její 
skromnosti dlouhá léta skryt. Paní Doležalo-
vá je ve svých 92 letech naším velkým vzo-

rem – a stále má, i díky svojí obdivuhodné 
duševní svěžesti a hluboké životní moud-
rosti, co říci nám všem a především dnešní 
mladé generaci. 

Základní škola Na Radosti
Již podruhé v krátké době se rada za-

bývala žádostí o navýšení počtu žáků této 
alternativní žďárské školy. Původní žádost 
o navýšení z 36 na 100 žáků byla koncem 
srpna zamítnuta. V září byl nakonec těsnou 
většinou pěti hlasů po dlouhé diskuzi přijat 
návrh na navýšení počtu žáků na 60.

Nové jízdní řády MHD
Rada města pečlivě sleduje nelehké za-

bíhání nových jízdních řádů do denní praxe. 
Vedoucí odboru komunálních služeb Dana 
Wurzelová jí přináší pravidelné informace. 
Všechny došlé připomínky jsou vyhodno-
covány a definitivní jízdní řády budou platit 
od 1. ledna 2018. Současně probíhá přípra-
va výběrového řízení na dopravce MHD pro 
období 2020 – 2029.

   Romana Bělohlávková

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Romana
Bělohlávková

radní a zastupitelka
města Žďár nad 
Sázavou

Setkání s občanyOkem architekta: Pochvala míří na Brodskou

Výstavba nového skateparku Foto: Nikola Adlerová

Na první listopadové úterý letošního 
roku připadne další setkání s občany 
města, tentokrát na všeobecné téma.

Zeptejte se, na co chcete...
Kdy:  7. listopadu 2017
 od 17.00 hodin
Kde: zasedací místnost zastupitelstva  
 města, Žižkova 227/1

Setkání se zúčastí vedení města Žďáru nad 
Sázavou, vedoucí odboru komunálních slu-
žeb Dana Wurzelová, vedoucí odboru roz-
voje a územního plánování Irena Škodová 
a vedoucí strážník městské policie Martin 
Kunc. Všichni jste srdečně zváni.  
 (red)

Rekonstrukce domu na ul. Brodská Foto: archiv

Zapojte se do dění ve městě.  
 www.zdarns.cz 

Ilustrační foto Foto: archiv

Oslavy státních svátků si připomene i Žďár

Josef Laštovička, 26 let

Myslím si, že je super, že se v našem městě 
konečně něco staví. Současný park již byl v dezo-
látním stavu a v nevyhovujících prostorech (auto-
škola a pouť). Nový skatepark je určen nejen pro 
skateboardisty, ale i pro bmx, in-line a koloběžkové 
jezdce. V dalších letech by zde měl stát i prostor pro 
parkour a další pouliční sporty. Současný park byl 
vybudován místními jezdci před cca 25 lety. Proto 
je důležité nahlížet na finance vložené do stavby 
nového parku jako na dlouhodobou investici, jenž 
pomůže rozvíjet talent a sportovního ducha mno-
ho nadějným lidem. Byl bych velice rád, kdyby se 
obnovila tradice, kdy se za mých mladých let schá-
zelo na skateparku denně minimálně 25 jezdců. 
Touto cestou bych rád poděkoval všem, kdo se na 
projektu podílí, tedy zastupitelům, projektantům  
i lidem na stavbě.

Josef Košťál, 22 let

Samozřejmě to beru jako opravdu zlomový 
bod v historii žďárského skateboardingu, v tom 
nejpozitivnějším slova smyslu. Již od roku 2005, 
kdy jsem začal jezdit, vedení města slibovalo 
nový skatepark každý rok. I přes těžce nevyho-
vující stav stávajícího skateparku se však slib 
nikdy neuskutečnil. Zajímavé je, že po změně 
vedení města se tyto sliby ihned proměnily v 
činy. Design budoucího betonového skatepar-
ku je velmi kreativní a bude nepochybně sloužit 
jako skvělé zázemí.

Nově vznikající skatepark v podobě mo-
nolitické betonové vany je první etapou 
výstavby nového streetparku za spor-
tovní halou na Bouchalkách. Park za  šest 
a půl milionu korun, určený pouličním 
sportům, bude po jeho převzetí měs-
tem provozovat příspěvková organizace 
Sportis.  

Konečná cena stavby se zvýšila o 135 ti-
síc korun. Hlavním důvodem bylo nestabilní 
podloží právě v místě, kde roste betonová 
vana pro skateboardisty. „Na místě vznikají-
cího skateparku byla bohužel navážka ještě z 
dob, kdy se stavělo sídliště Libušín, proto bylo 
nutné podloží dostatečně zhutnit, aby ná-
sledně nedošlo k popraskání betonové vany,“ 
sdělil po jednom z kontrolních dnů starosta 
města Zdeněk Navrátil.

V návrhu rozpočtu pro rok 2018 počítají 
radní s penězi na projektovou dokumenta-

ci další etapy výstavby streetparku. Dosud  
však nebylo rozhodnuto, o kterou část pů-
jde. Ve hře tedy stále zůstávají hřiště pro 
streetball nebo parkour a workoutové hřiš-
tě, které aktuálně bojuje o přízeň obyvatel 
města i v participativním rozpočtu.

Plot kolem vodárenského zařízení v blíz-
kosti skateparku nahradí stěna pro legální 
graffiti. V případě, že skateboardistům bude 
přát podzimní počasí, svezou se v novém 
skateparku ještě v letošním roce, slavnostní 
zahájení provozu ale plánuje radnice až na 
jaro 2018. 

Anketní otázka: Po mnoha letech se Žďár 
nad Sázavou dočkal výstavby nového ska-
teparku. Co na to říkáte a jak jste s přípravami 
spokojeni? 

Anketní otázku jsme položili žďárským 
aktivním skateboarderům.

(red)

Nový skatepark bude hotov do konce října, 
slavnostní otevření proběhne na jaře

Vít Pecha, 24 let

Jsem hrozně rád, že se to konečně po tolika 
letech povedlo a že nám skatepark pomalu, 
ale jistě roste před očima. Starý skatepark je už 
nějakou dobu pro skateboarding nevyhovující. 
Myslím, že nový skatepark přitáhne ve Žďáře 
mladou krev ke skateboardingu, což je dobře. 
S novým skateparkem jsem spokojený už teď a 
to ještě ani není hotový, podle plánu by měl být 
velmi zábavný.

Poděkování

Vážení čtenáři, tímto číslem Žďárského 
zpravodaje se s pozicí jeho šéfredaktora 
loučí zakladatelka našeho městského ča-
sopisu Nikola Adlerová. Chtěli bychom jí 
touto formou velmi poděkovat za snahu a 
obětavost, kterou v minulých třech letech 
rozvoji tohoto žďárského periodika věno-
vala. 
Na její další profesní i životní dráze jí přeje-
me hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

 Redakční rada Žďárského zpravodaje
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Ani v létě se pod střechou zimního stadionu nezahálelo Novostavba od architekta Aleše Buriana, Křižánky Foto: Petr Maděřič

Den architektury si letos několik desítek 
lidí ze Žďáru nad Sázavou zpříjemnilo vyjíž-
ďkou historickým autobusem za kvalitními 
rekonstrukcemi chalup i novou architek-

turou na Vysočině. Místy je provedli Petr a 
Štěpán Matějkovi, Jakub Zeman a autoři 
jednotlivých realizací.

(red)

Den architektury si užili i Žďáráci!

Od srpna 2017 se naplno rozjel projekt, 
díky kterému si mohou občané lépe 
ochránit svůj majetek.  Do dnešního dne 
bylo označeno 151 jízdních kol.

 I nadále registrujeme nové zájemce, 
kteří se mohou telefonicky hlásit na číslo 
městské policie 566 622 588. Zde službu 
konající strážník převezme kontaktn na zá-
jemce, se kterým se zkontaktuje odpovědný 
pracovník a dohodne si s ním konkrétní den 
a hodinu, kdy mu bude jeho kolo fyzicky 
označeno a zaregistrováno. 

Znovu připomínáme, co je potřeba k re-
gistraci kola: občanský průkaz, doklad o na-
bytí kola (možno nahradit čestným prohlá-
šením o nabytí kola, které bude vyplněno 
při samotném značení kola), u elektrokola 
nezapomenout vzít klíčky od baterie, která 
je značena samostatně. Značení není ome-
zeno trvalým bydlištěm ve Žďáru nad Sáza-
vou a je bezplatné. 

Nejlepší obrana před zloději je prevence, 
takto můžete ochránit i svá kola.

Dagmar Palková

Přijď si označit kolo!
V přelomových letech 1918/19, 1946/47, 
1968 a 1989 byly na našem území vy-
sazovány tzv. stromy svobody. Nadace 
partnerství se rozhodla najít co nejvíce 
těchto „revolučních“ stromů a v příštím 
roce zmapovat jejich příběhy.

Pokud se chcete zapojit, pokuste se vy-
pátrat a najít některý ze stromů svobody. 
Následně zjistit co nejvíce podrobností, 
jako je umístění (nejlépe souřadnice), druh 
stromu, fotografii, datum výsadby nebo 
kdo jej vysadil. Informace o stromech může-
te zasílat do 28. října na adresu: iniciativa@
zijemezdarem.cz. 

„V důsledku 1. světové války bylo z Hroto-
vic odvedeno 340 mužů, 54 z nich zahynulo 
na válečných bojištích, nebo podlehlo zraně-
ním a domů se již nevrátilo. Lípu na nádvoří 
zasadili přeživší války na počest šťastného 
návratu do svých domovů a na počest vzniku 
samostatného československého státu. Lípa 
pro ně byla symbolem svobody a tím zůstane 
i pro nás a naše budoucí generace,“ popisuje 
Jan Šedo z iniciativy Žijeme Žďárem, jeden z 
již vypátraných příběhů.

(red)

Stromy svobody

První projekty participativního rozpočtu již mají své místo
Participativní rozpočet je forma spolu-
práce občanů na rozvoji města. Pilotní 
ročník byl zahájen v roce 2016, kdy ob-
čané vymysleli celkem šest návrhů na 
vylepšení svého okolí. První z nich byl 
nedávno dokončen a na dalších se prů-
běžně pracuje.

Prvním dokončeným projektem partici-
pativního rozpočtu z roku 2016 je oprava 
vodního prvku v atriu za obchodními domy 
u náměstí Republiky. Návrh na úpravu ne-
využívaného pítka a jeho nejbližšího okolí 
vzešel od Martina Petra. Ten správně upo-
zornil na nevyhovující stav pítka v atriu a 
jeho okolí. Zároveň navrhoval zachování 
tohoto prostou jako „klidové zóny vyzývající 
k zastavení.“ Na podporu myšlenky klidové 
zóny byla do prostoru pítka instalovaná i 
tzv. knihobudka. 

Jak probíhala úprava prostoru?
V průběhu letošního roku nejprve došlo 

k odinstalování starého nefunkčního pítka 
a následně k předláždění povrchu v nej-
bližším okolí. Následně byl prostor doplněn 
o nový mobiliář včetně pítka a zmiňované 
knihobudky. K posezení slouží tři prostorné 
lavičky. Po instalaci mobiliáře přišla řada na 
úpravu okolní zeleně, aby nezasahovala do 
prostoru laviček. Posledním krokem úprav 
byla oprava přilehlého zábradlí u schodů. 

K čemu slouží knihobudka? 
Knihobudka je dnes již poměrně rozšíře-

ná věc, která může mít mnoho podob. Vždy 
jde ale o prostor, kde si kolemjdoucí mohou 
bezplatně vypůjčit nebo dokonce vymě-
nit libovolné knihy. Žďárská knihobudka je 
již plná knih a evidentně má své příznivce, 
protože další a další knihy stále přibývají. Fa-
noušci literatury, ale samozřejmě nejen oni, 
se mohou u knihobudky jednoduše zasta-
vit, najít si zajímavou knihu a jen tak si chvíli 
posedět a začíst se. Můžete si knihu ale také 
vzít domů a po přečtení ji zase vrátit zpět. 
Pokud vás kniha zaujme natolik, že si ji bu-
dete chtít nechat, pak byste podle pravidel 
knihobudky měli vrátit jinou knihu. Pokud 
máte doma nějaké knihy, které byste rádi 
dali někomu dalšímu, můžete je do kniho-
budky donést.

Knihobudka se bude stejně jako ostatní 
městský mobiliář na zimní období odklízet, 
aby nedošlo k jejímu poškození vlivem sně-
hu a mrazů.

Radnice pěvně věří, že klidová zóna spo-

lu s knihobudkou naplní očekávání a obča-
né i návštěvníci města se v atriu kdykoli rádi 
zastaví ať už pro chvíli odpočinku, nebo i 
kvůli dobré knize. 

V jaké fázi jsou ostatní projekty? 
Z šesti přihlášených projektů budou rea-

lizovány celkem čtyři. Kromě opravy prosto-
ru pítka a instalace knihobudky v atriu pro-
bíhají práce i na dalších třech projektech. 
Pro projekt vstupu do úvozu s připomínkou 
prvního osídlení Žďáru byla zpracována 
projektová dokumentace, a s realizací se po-
čítá ještě do konce roku 2017. Terénní úpra-
vy již částečně proběhly a nadále budou 
probíhat na Farských humnech. Prozatím 
proběhlo odstranění betonových sloupů a 
dalších nežádoucích materiálů a porostů. 
Dochází také k modelaci celého terénu. V 
projektu Oplocení volnočasového areálu 
pro děti a mládež na Farských humnech 
byla zpracována projektová dokumentace a 
podána žádost o dotaci, na jejímž základě 
by měl být celý projekt zrealizován.

Participativní rozpočet 2017
Do letošního participativního rozpočtu 

se přihlásilo jedenáct projektů, z nichž pro 
devět můžete hlasovat. Hlasování probíhá 
od 1. října do 31. října na webu města nebo 
osobně na Městském úřadu, v knihovně, 
na poliklinice nebo v relaxačním centru. 
Podrobnosti o projektech najdete na webo-
vých stránkách města. 

Hana Vykoukalová

Týden mobility u nás
Každý rok v září se koná mezinárodní 
týden mobility, který má za cíl ukazo-
vat pokrok a moderní pojetí mobility. V 
letošním roce se zapojil i Žďár nad Sáza-
vou.

V týdnu od 16. do 22. září měl Městský 
úřad ve Žďáře nad Sázavou propůjčený 
elektromobil, elektrokolo a elektrokoloběž-
ku. A to s cílem zjistit a otestovat, zda by 
pořízení takových prostředků pracovníci vy-
užili a přispělo i k efektivitě přesunu.

„Elektrozařízení jsme vyzkoušeli na Měst-
ském úřadě i v příspěvkových organizacích, 
a především ten elektromobil našel uplatnění 
v denních činnostech,“ zhodnotil zápůjčku 
starosta města Zdeněk Navrátil. Město, i na 
základě těchto zkušeností, uvažuje, že do 
budoucna pořídí jak elektroauto pro pra-
covníky komunálních služeb, tak i elektro-
kolo pro pracovníky starající se o městskou 
zeleň.

Předehrou pro využívání elektrozařízení 
úřadem bylo vybudování nabíjecích stanic 
v našem městě. Nachází se na centrálním 
parkovišti, u Staré radnice a u Zámku.

(red)

Na ledovou plochu zimního stadionu 
nově svítí LED osvětlení se svítivostí 500 
luxů. Instalována byla světla v celkové 
částce 1,25 milionů korun. Další milion 
korun byl pak využit na rekonstrukci ka-
bin hokejové přípravky, při níž se dodě-
lávalo i sociální zařízení, které nejmen-
ším hráčům dříve chybělo. Do šatny byl 
položen zátěžový koberec a doplněno 
nové vybavení, nově bylo nataženo i to-
pení a elektroinstalace. 

„Na stadionu byla mimo jiné provedena 
i každoroční údržba chlazení a poprvé jsme 
letos při tvorbě ledu provedli nástřik prvních 
vrstev ledové plochy bílou barvou,“ sdělil 
správce zimního stadionu Lukáš Jůda. Bílá 
barva by měla spolu s novým osvětlením 
mít pozitivní vliv na prosvětlení celého pro-
storu ledové plochy. 

Všechny opravy se stihly realizovat v 
době odstávky zimního stadionu, která pro-
běhla jako každoročně v období od 1. dub-
na do 31. července. Zimní stadion se pak 12. 
srpna otevřel i veřejnosti. „Veřejné bruslení 
probíhá i v letošní sezoně v podobných termí-
nech jako v minulých letech. Chceme držet so-
botu a neděli, pokud bude volný nějaký další 
termín, tak dáme lidem možnost i v týdnu, ale 

to bývá vzhledem k vytížení dost problém. V 
týdnu bude bruslení probíhat určitě v období 
prázdnin a to podzimních, vánočních a jar-
ních,“ dodal Jůda. „Veřejné bruslení doplňuji 
do rozpisu postupně,  vše se odvíjí od rozloso-
vání mistrovských utkání hokejového klubu a 
nejde určit jeden přesný termín, kdy by mohlo 
být bruslení pravidelně,“ vysvětlil Jůda. Cena 
veřejného bruslení zůstává stejná jako v loň-

ském roce. Za hodinu a půl bruslení zaplatí 
dospělí 30 korun, děti do 15 let 20 korun a 
doprovod bez bruslí 10 korun. Zaledování 
venkovního oválu bude záležet především 
na klimatických podmínkách, pokud bude 
počasí přát zimním radovánkám, alespoň 
tak jako v loňském roce, ovál opět pokryje 
ledová vrstva.   

 (red)

Zimní stadion po rekonstrukci v roce 2017 Foto: Nikola Adlerová

Knihobudka Foto: Hana Vykoukalová

Víte, že...

... letos budou žďárské hřbitovy na Pa-
mátku zesnulých otevřeny od 8 do 20 
hodin?
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Po dlouhé době se zájemci o nové po-
zemky ve Žďáře nad Sázavou dočkali. V říjnu 
se rezervovaly nové pozemky. 

Začátkem října byla záhajena rezervace 
pozemků v oblasti Klafar III - Barvířská uli-
ce. Jednalo se o 26 pozemků určených k vý-
stavbě řadových domů. Rezervace pozem-
ků začala v pondělí 2. října v 15 hodin na 
Městském úřadě Žďár nad Sázavou. Zájem 
budoucích majitelů naplnil očekávání vede-
ní města. Během prvních dvou hodin byly 
všechny pozemky rezervovány. Předpo-
kládaný termín výstavby nových řadových 
domů je během tří let od vydání stavebního 
povolení.

Novou výstavbu v oblasti Klafar III - Bar-
vířská ulice začalo město připravovat kolem 
roku 2005, kdy byla zpracovaná první stu-
die. V červnu 2017 schválilo zastupitelstvo 
města vyhlášení záměru na podávání zá-
vazných přihlášek zájemců o nové pozemky 
v termínu od 2. října do 30. října 2017. Zá-
jemci museli před rezervací složit nevratnou 

kauci 50 tisíc korun. Tuto kauci v den rezer-
vace mělo složeno všech 29 zájemců (včet-
ně tří náhradníků). „Zájem, který o pozemky 
na řadové domy byl, potvrzuje, že byl vhodně 
zvolen počet parcel i cena. Ukázalo se, že ob-
čany neodradily ani regulativy, které si město 
stanovilo. Obecně jsme zájmem potěšeni a 
vyvrací se tak negativní poznámky některých 
odpůrců řadové výstavby,“ dodal starosta 
města Zdeněk Navrátil.

(red)

Nové pozemky byly prodány za dvě hodiny

Rezervace pozemků na Klafaru  Foto: adl

Hledáme nové 
kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 
Hledáme nové 

kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 
Hledáme nové 

kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy.

Aktuální nabídka zaměstnání
Hledáte práci a chcete pracovat pro město Žďár nad Sázavou? 
Tak neváhejte a ozvěte se nám. Více informací o aktuálně nabízených pracovních pozicích naleznete na 
webu města www.zdarns.cz/mestsky-urad/nabidka-zamestnani

Nabídka zaměstnání
Ředitel/ka příspěvkové organizace  KULTURA ŽĎÁR
Předpokládaný nástup: prosinec 2017 - únor 2018. Funkční období činí 6 let.
Přihlášky doručte do 30. října 2017 do 14 hodin na adresu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Na obálku uveďte „Výběrové řízení – PO KULTURA ŽĎÁR“

Referent/ka odboru dopravy
Silniční a městská doprava, technik registru silničních vozidel, pracovní poměr na dobu neurčitou s 
předpokládaným nástupem prosinec 2017 - únor 2018.
Přihlášky doručte do 27. října 2017 do 12 hodin na adresu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Na obálku uveďte „Výběrové řízení – odbor dopravy“

Referent/ka odboru majetkoprávního
Agenda přestupků, pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem prosinec 2017 - 
leden 2018.
Přihlášky doručte do 26. října 2017 do 12 hodin na adresu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Na obálku uveďte „Výběrové řízení – přestupková agenda OP“

V říjnu nás čeká změna času
Nezapomeňte, že poslední neděli v říjnu 

se mění letní čas na zimní. V sobotu 28. října si 
večer upravte čas z 3 hodin na 2 hodiny ranní.

Nový poplatek za psa
Upozorňujeme držitele psů, kteří mají 

trvalý pobyt v sídle ohlašovny, tj. na adrese 
Žižkova 227/1, že od 1. ledna 2018 činí roční 
sazba poplatku 600 Kč za prvního drženého 
psa a za každého dalšího ve výši 1 400 Kč. 

Bližší informace poskytne Miroslava Zacho-
vá, 566 688 147, miroslava.zachova@zdarns.cz.

Poplatek za odpad
Upozorňujeme občany, že do 31.10.2017 

je třeba uhradit poplatek za komunální od-
pad. Tuto povinnost mají i občané, kteří mají 
trvalý pobyt v sídle ohlašovny, tj. na adrese 
Žižkova 227/1. Žádáme všechny, kdo tak ještě 
neučinili, aby poplatek uhradili.

Bližší informace poskytne Alena Šimková, 
566 688 187, alena.simkova@zdarns.cz.

(red)

Rekonstrukce povrchů ulice Kavánova, 
Mánesova 

21. srpna 2017 byla zahájena rekon-
strukce ulic Kavánova, Mánesova. Cena 
stavby je 11, 2 milionů korun a má být do-
končena za 92 dnů, tedy do 21. listopadu 
2017. Rekonstrukce ulic v sídlišti Žďár nad 
Sázavou 7 bude pokračovat příští rok. Při-
pravuje se rekonstrukce ulice Alšova. 

Skatepark 
Stavba je realizována podle projek-

tu zpracovaného Ing. arch. Rudolfem 
Grimmem. Skatepark bude dokončen do 

31.října 2017, následně bude předán do 
správy příspěvkové organizaci Sportis. 

Klafar III 
V červnu 2017 byla dokončena výstav-

ba technické infrastruktury ulice Hrnčíř-
ská. Stavba byla provedena v termínu od 
srpna 2016 - do června 2017. Náklady byly 
20 milionů korun. V současné době zde za-
čali stavbu rodinných domů noví majitelé 
pozemků.  

Nádražní ulice
13. září 2017 byla uzavřena smlouva o 

dílo s autorem vítězného návrhu architek-
tonické soutěže o návrh, Ing.arch. Rudol-
fem Grimmem, na zpracování projektové 
dokumentace pro stavbu Nádražní ulic 
– městská třída, část 2. Jedná se o úsek 
mezi objektem České pošty a křižovatkou 
Strojírenská-Nádražní. Projekt stavby za 
726 tisíc korun má být ve stupni projektu 
k územnímu rozhodnutí dokončen do 11. 
prosince 2017. Další stupně pak v únoru a 
březnu 2018. Stavba se bude koordinovat 
s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace a její 
zahájení se předpokládá v roce 2019.  

orup

Jak pokračují stavební a rozvojové projekty ve Žďáře nad Sázavou? 

Představujeme nové tváře Městského úřadu

Můžete stručně popsat Vaši pracovní 
pozici?
Pracuji jako referentka obecního živnos-
tenského úřadu. Přichází za mnou podni-
katelé – živnostníci, kteří si potřebují vyří-
dit živnostenské oprávnění anebo provést 
změnu ve svém podnikání, například změ-
nit adresu sídla, zahájit či ukončit provozo-
vání živnosti na provozovně a podobně.

Na co se v práci nejvíce těšíte?
Na co se nejvíce těším? Mám radost, že 
mám práci, která mne baví. Myslím, že 
málokdo ráno vstává s pocitem, že jde do 
práce, do které se vlastně těší. 

Jaké jsou Vaše předchozí pracovní 
zkušenosti? Pracovala jste již někdy 
dříve pro město?
Ne, toto je mé první zaměstnání na měst-
ském úřadě. Po studiu jsem pracovala tři 
roky jako provozní nedalekého zábavního 
parku a poté v české textilní společnosti 
na pozici zástupce vedoucí marketingo-
vého oddělení.

Jak snášíte vysoké pracovní nasaze-
ní?
Pokud se pracovních povinností sejde více, 
nemám problém se s nimi poprat. Naopak 
dočasné vysoké pracovní nasazení mně i vy-
hovuje. Mám pak ze své práce větší radost.

Co je pro Vás pak tím největším od-
počinkem?
Odpočívám všelijak. Mám ráda běhání, u 
kterého si perfektně pročistím hlavu a pří-

jemně se unavím. Když máme s manželem 
volný víkend, baví nás cestovat po naší 
republice a poznávat další krásná místa a 
města.

Co Vás v poslední době nejvíce potě-
šilo?
Mě potěší kdejaká maličkost, takže toho je. 
Nejvíce mě ale těší to, že jsou všichni z ro-
diny a přátel zdraví, všem se daří a je nám 
spolu dobře. (adl)

Anna 
Švandová

referentka odboru 
občansko-správní 
a obecní živnos-
tenský úřad

 

 

V polovině července letošního roku rozšířila řady zaměstnanců Městského úřadu Anna Švandová, která zastoupila místo re-
ferentky odboru občansko -správního a obecního živnostenského úřadu. Prvního září pak po třech letech nahradil ve funkci 
tiskovou mluvčí Nikolu Adlerovou Jakub Axman. Přinášíme krátké představení nových členů týmu Městského úřadu.

Můžete stručně popsat Vaši pracovní 
pozici?
Zodpovídám za komunikaci Městského úřa-
du směrem ven, tj. k občanům i novinářům.
Mým hlavním úkolem je zajistit, že každá 
domácnost ve Žďáře nad Sázavou dostane 
měsíc co měsíc Žďárský zpravodaj. Mimo to 
se starám o facebookový profil města, čás-
tečně aktuality na webu nebo dotazovnu. 
Taktéž mám na starost fotografickou soutěž 
Zaostřeno na Žďár.

Jaké jsou Vaše předchozí pracovní zku-
šenosti? Pracoval jste již někdy dříve pro 
město?
Práce pro náš Městský úřad je moje první 
zkušenost ze státní sféry. Mám za sebou 
poměrně dost pracovních zkušeností z ne-
ziskové oblasti, kdy jsem působil jako šéfre-
daktor studentských novin Vedneměsíčník, 

byl jsem hudební redaktor velkého kultur-
ního serveru Kulturně.com nebo jsem vedl 
klubovou část festivalu Budějovický Majáles 
- jedna z největších budějovických každo-
ročních kulturních událostí. Pracoval jsem 
také jako lezecký instruktor na horolezecké 
stěně v Praze nebo v lanovém parku v Čes-
kých Budějovicích. Poslední má pracovní 
zastávka byla ve finanční kanceláři v Praze.

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Pokud netrvá nepřiměřeně dlouho, tak mi 
nevadí. Jedna věc je vysoké pracovní na-
sazení, druhá pak (pracovní) stres. Když je 
třeba a vidím v té práci smysl, jsem schopen 
pracovat po krátkou dobu velmi hodně a 
efektivně. Stres obecně zvládám dobře, ba 
naopak mám rád a možná i vyhledávám 
stresové, resp. lehce krizové situace. Možná 
to trochu souvisí i s mou zálibou v první po-

moci, kdy je třeba být připraven na krizi, ve 
které je potřeba chovat se rutinně a s nad-
hledem.

Co je pro Vás největším odpočinkem?
Mám rád sport, dobrou kulturu, dobrovol-
nictví a pohled na spokojené lidi kolem 
sebe. Ze sportu se věnuji hlavně adrena-
linovějším aktivitám jako divokou vodu 
nebo lezení, případně si rád zahraju volej-
bal, kterému jsem se věnoval v dřívějších 
letech. Jak jsem již zmínil, energii mi dobíjí 
i dobrovolnictví a to hlavně v kombinaci s 
mladými lidmi, což možná pramení z toho, 
že jsem vodní skaut. Ve skautu se věnu-
ji hlavně vzdělávání - organizování kurzů 
první pomoci nebo vůdcovských kurzů pro 
budoucí vůdce oddílů, zároveň se starám 
o minimalizaci byrokracie a pořádání ce-
lorepublikových akcí v Hlavním kapitaná-
tu vodních skautů. Aby toho nebylo málo, 
tak pomáhám programu Mezinárodní ceny 
vévody z Edinburghu, který je zaměřen na 
podporu mladých lidí ve věku od čtrnácti 
do dvacetičtyř let. I díky tomu, že jsem sám 
tímto program prošel, mi dává velký smy-
sl šířit jeho poslání do dalších základních 
a středních škol v Česku. Kromě množství 
nových schopných lidí a dovedností, které 
jsem získal, jsem měl také možnost potkat 
se s princem Edwardem, synem britské 
královny. Nevím o jiné možnosti, jak mladý 
člověk v Česku má možnost si popovídat s 
někým, jako je on. Pro mě osobně to byla 
ohromná zkušenost i zážitek.  (adl)

Jakub Axman

tiskový mluvčí 
města Žďár nad 
Sázavou, mediální 
koordinátor
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Před Po

Pracovníci veřejně prospěšných prací provedli okopání a zametení chodníků na Farských humnech. Celkem dnes město 
využívá osm pracovníků veřejně prospěšných prací, kteří se podílejí na zvelebování veřejných prostranství - například 

úklid parku, shrabávání listí, údržba komunikací nebo odklízení sněhu.
(oks)

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy
V červenci 1992 se Žďár nad Sázavou roz-
hodl řešit problémy spojené s bezdomo-
vectvím na svém území a otevřel v domě 
na Brodské 33 azylovou ubytovnu pro 
muže. Kapacita zařízení byla stanovena 
na 24 osob.

Muže bez domova bylo možné ubytovat 
ve vícelůžkových pokojích a využívat službu 
mohli pouze obyvatelé Žďáru nad Sázavou. 
V prvním roce využily zařízení průměrně 4 
osoby denně. Pro ubytované platily přís-
né podmínky. Jednalo se o ubytování na 
dobu maximálně 14 dní a doba mohla být 
prodloužena pouze v případech hodných 
zvláštního zřetele, ubytovna byla otevřena 
v době od osmi do čtrnácti hodin. Mohly se 
v ní zdržovat pouze osoby v pracovní ne-
schopnosti nebo po noční směně apod.

V současnosti se jedná o službu sociální 
prevence. Je poskytována mužům, kteří se 
ocitli v tíživé sociální situaci spojené se ztrá-
tou bydlení. Jde o jednu ze služeb příspěv-
kové organizace Sociální služby města Žďár 
nad Sázavou, jejímž zřizovatelem je město 
Žďár nad Sázavou.

V dnešní době službu průměrně využi-
je 20 uživatelů denně. Přednost mají stále 
muži s trvalým bydlištěm ve Žďáru nad Sá-
zavou, ale v případě volné kapacity mohou 
službu využít i muži z jiných míst republiky. 
Jedná se převážně o muže, kteří jsou závislí 
na sociálních dávkách a další podpoře, kte-
rou je schopna poskytnout sociální služba. 
Vlastními silami nejsou schopni řešit svo-
ji nepříznivou sociální situaci, a potřebují 
proto pomoc zvenčí. Vhodnou motivací ze 
strany zaměstnanců zařízení se daří většinu 
uživatelů služby resocializovat a ve spolu-
práci se zaměstnavateli ve městě pro ně 
získávat zaměstnání formou DPP nebo na 

hlavní pracovní poměr. Ve chvíli, kdy uži-
vatelé získávají finanční prostředky vlastní 
prací, peněz si více váží a začínají šetřit na 
vlastní, samostatné bydlení.

Pro ubytované muže jsou vytvořeny 
podmínky k bydlení, samostatnému praní 
a vaření, mohou využít PC s připojením k 
internetu. V rámci nejrůznějších aktivit se 
podílejí i na spolupráci s ostatními zařízení-
mi sociálních služeb a pomáhají při údržbě 
a opravách jejich majetku. „Naši uživatelé 
pro klienty Domu klidného stáří zhotovili 
venkovní zahradní truhlíky, které mohou vyu-
žívat i lidé na vozíčku. Dále vyrobili domečky 
pro domácí mazlíčky a ptačí krmítka, která 

jsou nainstalována v Seniorpenzionu, Esku a 
Domě klidného stáří. Uživatelé a zaměstnanci 
se připojili k výzvě Aktivně pro Žďár a stali se 
patrony dětského hřiště pod věžičkou, které 
udržují v řádném technickém stavu, provádějí 
jeho úklid, natírají lavičky a starají se, aby děti 
mohly využívat hřiště bezpečně a s radostí,“ 
sdělil ředitel příspěvkové organizace sociál-
ní služby Václav Šerák.

Služba je financována z individuálního projektu s 
názvem: Podpora vybraných sociálních služeb na úze-
mí kraje Vysočina, individuální projekt IV., reg. č. CZ.03.
2.60/0.0/0.0/15_005/0004530, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem prostřednictvím OPZ a 
státním rozpočtem ČR.

(red)

Azylový dům pomáhá už čtvrt století. Co všechno dnes nabízí?

Ilustrační foto Foto: archiv

Bílý kruh bezpečí sídlí už i ve Žďáře!
V poslední době dochází v ranních hodi-
nách ke zvýšenému pohybu vozidel po-
blíž základních škol. Většina těchto řidičů 
jsou rodiče, kteří své děti chtějí dovézt co 
nejblíže škole. Bohužel takové chování 
rodičů podstatně snižuje bezpečnost 
dětí v okolí škol.

Od začátku roku se opět rapidně zvýšil 
nárůst lidí, kteří ráno přijíždí do těsné blíz-
kosti základních škol. Většina základních 
škol ve Žďáře nad Sázavou otvírá ráno v 7.40 
a žáci musí být ve třídě v 7.55. V těchto pat-
nácti minutách se tak v okolí školy nachází 
větší množství dětí. A ve spojení se silničním 
provozem se z toho stává velmi nebezpeč-
ná kombinace. „Pro nás je to téměř neřeši-
telný problém,“ komentuje situaci Jaroslav 
Ptáček, ředitel Základní školy Švermova 4.

Na tom, že rodiče často nedodržují do-
pravní předpisy, se shodne i s ředitelkou 
Základní školy Palachova 2. „V okolí naší 
základní školy máme bohužel také problém 
s některými neukázněnými řidiči. Největší 
problém nám to dělá ráno, kdy rodiče jezdí až 
na parkoviště pro zaměstnance, kde je značka 
zákazu vjezdu. Na tomto parkovišti se právě 

ráno srocuje největší množství dětí,“ potvrzu-
je svou špatnou zkušenost Jana Bernardo-
vá, ředitelka Základní školy Palachova 2.

Takové chování se netýká zdaleka všech. 
Většina rodičů nechává svá auta v dosta-
tečné vzdálenosti od školy a krátký kousek 
děti vodí ke škole osobně nebo je nechají jít 
samotné. Bohužel menší část rodičů, která 
nedbá pokynů ohledně bezpečnosti, tak 
ohrožuje svým chováním spořádanou vět-
šinu dětí.

Buďme k sobě ohleduplní
„Vidíme každý den, jak se před školami 

motájí desítky aut. Moc prosím rodiče, aby 
zvážili, zda musí k zavezení až ke škole použít 
automobil nebo zda mohou dítě vyložit v bez-
pečné vzdálenosti od školy tak, aby nemuseli 
zajíždět přímo před školu,“ popisuje své poci-
ty starosta města Zdeněk Navrátil.

Ředitelé škol se také zabývají tím, jak 
rodiče na rizika upozornit. „Na začátku roku 
jsme apelovali na rodiče, aby parkovali na 
novém parkovišti Střední zdravotnické školy 
a nejezdili až do samotného zákazu,“ do-
dává Bernardová. Ptáček k tomu dodává, 
že osobně vyzývá rodiče na rodičovských 

schůzkách k tomu, aby svým autem nejez-
dili až ke škole. „Myslím, že by situaci trochu 
zlepšilo, kdybychom před školou udělali os-
trůvky pro krátkodobé zastavení a bezpečné 
vysazení dětí,“ popisuje možné řešení Ivo 
Kuttelwascher, ředitel Základní školy Ko-
menského 6.

Městská policie tento nešvar eviduje a 
snaží se aktivně řešit. Většinou ale hlídá ne-
bezpečné přechody a na samotné řidiče u 
škol již nemá kapacitu. Od listopadu by se 
to však mohlo zlepšit, vzhledem ke stažení 
hlídky od Zámku, kde nyní pomáhá školá-
kům poblíž stavby nové autobusové zastáv-
ky. „U druhé a třetí základní školy nevyhod-
nocujeme situaci jako tak kritickou, protože 
je zde náš asistent prevence, který pomáhá 
dětem při přecházení. U čtvrté základní školy 
doporučujeme, aby děti vysazovali v ně-
které z okolních ulic, kdy následně stačí se-
běhnout ke škole, u pětky doporučujeme, aby 
zajeli na nové parkoviště u zdravotnické školy, 
odtud to děti mají již po chodníku, kam je zá-
kaz vjezdu, přímo ke škole.“ popisuje nejlepší 
místa k vysazení dětí Martin Kunc, vedoucí 
strážník Městské policie.

(red)

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé 
kraje Vysočina, o.p.s., oznamuje působe-
ní svých služeb ve městě Žďár nad Sáza-
vou, na adrese Dolní 165, budova České 
pojišťovny, 2.patro, číslo dveří 305.

Poradna pro osoby se sluchovým posti-
žením poskytuje služby pro neslyšící a ne-
doslýchavé klienty, kterými jsou například 
údržba kompenzačních pomůcek, výměna 
hadiček ke sluchadlům, vyčištění olivek, 
dokoupení speciálních baterií a servisová-
ní sluchadel. Pořádáme různé přednášky a 
akce nejen pro osoby se sluchovým posti-
žením, pro jejich blízké okolí, ale i veřejnost.

Otevírací doba poradny je:
Pondělí 7:30 - 11:30
Úterý  13:00 - 17:00
Středa  7:30 - 12:00
Pátek  7:30 - 12:00 12:30 - 16:00

(red)

Centrum pro neslyšící
Bílý kruh bezpečí otevřel ve Žďáře nad 
Sázavou první pobočku na Vysočině. Od 
letošního března si mohou lidé přijít o 
radu nebo pro pomoc za odborníky, kteří 
každý třetí čtvrtek v měsíci jsou přítom-
ni na pracovišti Oblastní charity. Veškerá 
pomoc zde je zdarma.

Pomoc u Bílého kruhu bezpečí najdou 
lidé, kteří se stali obětí trestného činu nebo 
domácího násilí. Samotná pomoc může 
mít různé formy – psychologická, právní, fi-
nanční nebo sociální. Pobočka ve Žďáře nad 
Sázavou se nachází v budově Oblastní cha-
rity - Horní 22, každý třetí čtvrtek v měsíci 
od 16 do 18 hodin (nutno předem telefonic-
ky objednat).

„Lidé nemusí jezdit jenom za námi. Po-
kud se dozvíme, že je poškozená osoba 
zvlášť zranitelná, tak máme možnost jet 
za ní. A opravdu pak i vyjíždíme,“ popisu-
je činnost organizace její ředitel Antonín 
Křoustek. Výjezdy za poškozenými lidmi se 

nejčastěji dějí v případě seniorů, kterým Bílý 
kruh bezpečí také pomáhá. 

Další skupinou, které organizace nej-
častěji pomáhá, jsou mladí nezletilí. Ti se 
mohou stát oběťmi fyzického nebo psychic-
kého násilí nebo pohlavního zneužívání. 
„Často ani rodiče neví, že mohou žádat od-
škodnění za nemajetkovou újmu například v 
případě toho zneužívání. A i s tím jsme schop-
ni jim pomoct,“ dodává Křustek. Zároveň 
vybízí, aby se lidé opravdu nebáli alespoň 
zavolat a poradit se. Velkou  pomoc nabízí-
me především seniorům, kterým můžeme 
nabídnout i okamžitou finanční pomoc pro 
zvládnutí tíživé situace, když je například 
nějaký podvodník připraví o jejich úspory.

(red)

Krizová linka - 116 006 (nonstop)
Žďár nad Sázavou - 606 631 551

Bezpečnost nebo pohodlí? Velký provoz u základních škol

Dopravní situace u ZŠ 2 Foto: Jakub Axman
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Rodiče by měli mít možnost volby 
Základní otázka zní, zda máme školy pro 

děti nebo děti pro školy. Dle mého jsou zde 
školy pro děti. V našem městě máme čtyři 
základní školy, jejichž zřizovatelem je měs-
to. Tyto školy poskytují vysokou úroveň 
vzdělání a jsou nadstandardně vybaveny. 
Žáci těchto škol se pravidelně umisťují vy-
soko v různých soutěžích a olympiádách. 
Můžeme být na ně právem hrdí.

 Každé dítě je však unikátní bytost a ne 
každé dítě se dá zaškatulkovat do klasic-
kého školství. Děti, které by v tradiční ško-
le mohly strádat, mohou najít vyhovující 
zázemí v alternativní formě výuky. Na dru-

hou stranu je třeba zmínit i to, že ne všem 
dětem by vyhovoval přístup alternativního 
školství. Z tohoto důvodu jsem rád, že naše 
město jako jedno z mála měst na Vysočině 
poskytuje svým obyvatelům možnost volby 
typu základního školství. V této otázce by 
každý rodič měl mít možnost volby nejlepší-
ho řešení pro své dítě. S právy však přichází 
povinnosti. Za tuto volbu pak nenese odpo-
vědnost nikdo jiný než sám rodič. 

Radek Zlesák

Radek Zlesák

zastupitel a radní-
města Žďáru nad 
Sázavou za ANO 
2011

Zeptali jsme se: Anketa pro zastupitele města Žďáru nad Sázavou
V říjnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů města na další anketní otázku. Jak se díváte na vznik alternativních 

mateřských a základních škol? Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo 
uskupení, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje přišly následující 
příspěvky. 

Alternativní respektující objevující
„Par la vie, pour la vie“. Princip učení „z 

života pro život“ má možnost sledovat kla-
sická i alternativní škola.

1. září 2017 se v Česku nově otevřelo 
čtyřicet soukromých základních škol. Škol-
ský zákon z roku 2005 umožňuje, aby každá 
škola mohla jít pedagogicky svou cestou, 
pokud to schválí zřizovatel.

V současné době jsou učitelé pod tlakem 
nových rodičů, kteří mají o alternativu zá-
jem. Ta nemusí být jen v nové škole. Je řada 
učitelů v tradičních školách, kteří používají 
alternativní metody ve své třídě. Škola jako 
celek na to není připravená, ale učitel může 
jinými metodami učit. Vše stojí na osobnosti 
učitele. Zapáleného nebo dobře zaplacené-
ho.

Alternativní škola není lepší nebo horší. 

Tradiční školství má pořád co říct k sociál-
nímu rozvoji, k systému organizace společ-
nosti. Nadále je nutné, aby převažovaly kla-
sické školy. A pro děti, které se z nějakého 
důvodu do takové školy „nevejdou“, může 
existovat i alternativní přístup. Skloubení 
podpory standardního školství s alterna-
tivním může existovat i v našem městě. Je 
dobré, když má rodič možnost se rozhod-
nout pro určitý směr. 

Náš klub podporuje vyváženost nabídky 
vzdělávání, a to i směrem k mateřským ško-
lám. 

Zdeněk Kulhánek

Zdeněk
Kulhánek

zastupitel a radní 
města Žďáru nad 
Sázavou za ŽĎÁR 
ŽIVÉ MĚSTO

Alternativní školství - ano či ne?
Po Sametové revoluci do našich zemí 

začala proudit spousta nových věcí – mezi 
nimi různé alternativní metody v medicíně, 
alternativní způsoby stravování a rovněž 
alternativní způsoby vyučování. Pro něko-
ho vše, co je alternativní, je úžasné a skvě-
lé – pro jiného to zase znamená novotu za 

každou cenu bez ohledu na její skutečnou 
hodnotu. A pravda, jak už to tak v životě 
bývá, je někde uprostřed. Jenomže, kde 
onen „zlatý střed“ leží? Najít odpověď není 
vůbec snadné.

I v našem městě se v posledních letech 
objevila nová alternativní předškolní i školní 
zařízení.  Vedle sedmi MŠ, jejichž zřizovate-
lem je město, zde fungují dětské skupiny 
Špuntík a Zahrádka a od léta 2018 k nim 
přibude i křesťansky orientovaná Hvězdič-
ka. Rodiče si pochvalují menší počet dětí 
v těchto zařízeních i mnohem individuál-
nější přístup. Také doba provozu se pružně 
přizpůsobuje požadavkům rodičů. Ovšem 
školné v těchto zařízeních je pro mnoho ro-
din mimo jejich možnosti.

Dne 2. ledna 2015 dala rada města sou-
hlas s otevřením nové soukromé alternativ-

ní Základní školy Na Radosti. Schválená ka-
pacita školy byla 36 dětí. Po roce fungování 
přichází žádost na navýšení kapacity školy 
na 100 a posléze na 60 žáků. Domnívám se, 
že po 1 roce provozu školy je tento požada-
vek předčasný. Nadšení zástupců školy je 
obrovské, ale přesto si myslím, že nejdříve 
za 5 let budeme moci hovořit o úspěšnosti, 
či neúspěšnosti metod, kterými se na této 
škole vyučuje. Teprve poté, až její žáci pro-
jdou přijímacím řízením na střední školy – 
až budou jejich znalosti porovnány s dětmi 
z klasických škol. Až obstojí v běžném živo-
tě. Domnívám se, že pod takto závažným a 
do budoucnosti školství našeho města za-
sahujícím rozhodnutím by měl být podpis 
nadpoloviční většiny zastupitelů města.

Romana Bělohlávková

Romana 
Bělohlávková

zastupitelka a 
radní města Žďáru 
nad Sázavou za 
KDU-ČSL

Děti tady nejsou pro školy, ale školy 
pro děti

Ve městem zřízených základních ško-
lách se vzdělává 2068 žáků tradičním způ-
sobem tak, jak to známe i my všichni dříve 
školou povinní. Převládá frontální výklad, 
zápisky, domácí úkoly a známkování. Je to 

stále standardní způsob pedagogiky i roz-
voje osobnosti a sociální komunikace dětí. 
Město pomáhá svým příspěvkovým organi-
zacím s údržbou budov, obnovou vybavení 
i finančními dotacemi. Aktuální forma kla-
sického modelu českého školství je možná 
přínosná pro většinu, ale někteří potřebují 
pro svůj osobnostní rozvoj a vzdělání troš-
ku odlišný přístup a ohledy, i když se jed-
ná o děti nadané. Těm dala šanci škola Na 
Radosti. Díky nadšení, odvaze a vytrvalosti 
zakladatelek ukončilo první školní rok 19 
žáků a zájem stoupá. Bez podpory silného 
zřizovatele, s existenční nutností školného a 
sponzorských darů dosáhli výborného hod-
nocení ČŠI. Je samozřejmostí, že pravidla 
musí platit pro všechny stejně. Škola zříze-
ná městem nebo soukromá musí splňovat 

stejné zákony a normy MŠMT, hygieny atd. 
Škola Na Radosti je sice malá, ale cenná sou-
část našeho základního vzdělávání, jehož 
hlavní podstatou jsou městské základky, 
kterým není konkurencí. Je prospěšnou al-
ternativou pro děti, kterým by rodiče stejně 
hledali podobné zařízení v jiném městě, 
nebo zvolili domácí studium. Jsem pro to, 
aby měli možnost volby u nás, myslím, že to 
je dobrá vizitka města. Považuji za správné, 
aby v každém případě, bez ohledu na zřizo-
vatele, rozhodovala kvalita, výsledky a zá-
jem. Nikoli rigidní plány úředníků a politiků 
a strach z jakékoli změny, která je vždycky 
nepopulární. Děti tady nejsou pro školy, ale 
školy pro děti.

 
Radek Černý

Radek Černý

zastupitel a radní 
města Žďáru nad 
Sázavou za ODS

Slova zastupitelů: Komentář k alternativnímu vzdělávání
Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat ve stejném rozsahu v rubrice Slova zastupitelů.  
Do uzávěrky zářijového čísla nám přišly následující příspěvky.

Neváhejte nám zaslat otázky, které byste chtěli položit svým zastupitelům. Položíme jim 
je za vás a v dalších zpravodajích najdete jejich odpovědi. Otázky můžete zasílat na e-mail 
jakub.axman@zdarns.cz nebo poštou na adresu Městského úřadu - Žižkova 227/1, Žďár nad 
Sázavou, 591 01. (red)

Máte otázky na své zastupitele? Napište nám!

Zastupitelé města, zástupci hasičů a městské policie si připomněli třetí výročí smrti Petra Vejvody. Foto: Nikola Adlerová

V pátek 6. října 2017 proběhla v místní 
části Stržanov anketa k určení členů osadní-
ho výboru. Ankety se zúčastnilo 74 obyvatel 
z 205, což je 36 % z celkového počtu oby-
vatel, kteří mohli návrhovou listinu vyplnit. 
Hlasy obdrželo 28 osob. Každý navrhovatel 
mohl navrhnout maximálně pět osob.

Do osadního výboru může být zvolena 
pouze osoba starší 18 let s trvalým bydliš-
těm v místní části Stržanov. Stejně tak do 
ankety mohly přispívat pouze osoby starší 
18 let s trvalým pobytem ve Stržanově.

Prvních pět zvolených obyvatel s nej-
vyšším počtem hlasů podepsalo souhlas se 
zveřejněním a nominací na člena osadního 
výboru v místní části Stržanov. Pokud zastu-
pitelstvo města odsouhlasí vybrané kandi-
dáty, stanou se členy osadního výboru:

Strašilová Olga   33 hlasů
Jelínek Adam   32 hlasů
Zich Milan   32 hlasů
Němcová Martina  32 hlasů
Matulková Petra  29 hlasů

Stržanov si zvolil nový osadní výbor

Víte, že...

... se k letošním Parlamentním volbám 
vydalo na Městském úřadě Žďár nad Sá-
zavou 276 voličských průkazu?

Zastupitelé uctili památku zesnulého Petra Vejvody

Nabídka zaměstnání
Domovník – preventista 

Dohled na dodržování pořádku a prová-
dění drobných oprav v bytových domech v 
ulici Brodská. Pracovní poměr na dobu ur-
čitou od ledna 2018 do prosince 2019. Při-
hlášky doručte do 9. října 2017 do 12 hodin 
na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou 
– sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 
Žďár nad Sázavou. Na obálku uveďte „Výbě-
rové řízení – domovník – preventista.“ 
Případné informace podá: 
Dagmar Pálková, tel. 603 883 523
prevence@mp.zdarns.cz   (red)



Kultura

15

Školství

14

Od nového školního roku dělá dětem 
v mateřské škole Pohádka společnost 
nová atrakce - stonožka Rafaela. Děti za 
novou atrakci vděčí dlouhodobé snaze 
maminek bývalých žáčků mateřské ško-
ly. Na novou atrakci se podařilo vybrat 
díky charitativnímu běžeckému závodu 
Běžím s tebou!

Za projektem Běžím s tebou! stojí Dag-
mar Eichlerová a Petra Blažejovská. Na sa-
mém počátku byl pocit, že dětem ve školce 
nějaké atrakce chybí. Jak vše vzniklo, popi-
suje Dagmar Eichlerová. „Myšlenka pomoci 
dovybavit školní zahradu se mi zrodila v hla-
vě již před pár lety, kdy školku navštěvovala 
dcera,“ komentuje jedna z maminek, jak ná-
pad vznikl. Následně se jim během různých 
běžeckých závodů podařilo nashromáždit 
dostatek prostředků, aby v letošním roce 
mohla mateřská škola pořídit novou atrakci.

(red)

Děti po prázdninách 
přivítala nová Rafaela

Studenti Gymnázia Žďár nad Sázavou na expedici v Rakousku. Foto: Václav Černík

S prvními podzimními dny přichází vav-
řín vítězství pro loňské vítěze věhlasné 
zeměpisné soutěže Eurorebus. Deset od-
vážlivců žďárského gymnázia se vydává 
na cestu do tajuplných krajů mimo naše 
hranice. Do krajů, o nichž zatím slýchali 
jen v pohádkách… Co může přinést vý-
prava mimo ochrannou náruč matičky 
české?

Počasí se stává nevyzpytatelným protiv-
níkem, kamkoli se vydáme. Šumava, Pasov, 
Hallstatt, Gmunden, Salzburg… V Rakousku 
padá stejný déšť jako v našich končinách a 
ten se nijak neliší od deště německého. Ale 
přece jen se nám třetí den daří nalézt útočiš-
tě před běsnícím živlem. Solné doly v Berch-
tesgadenu. Tmavé tunely, kam ani déšť, ani 
slunce neproniknou…

Spravedlivá obloha nám ale ukazuje i pří-
větivou tvář. Ostré paprsky slunce pronikají 
ranní mlhou. Zářivě žlutý balon kutálející se 

po obloze svítí na klikatou cestu k výšinám 
slovinských Julských Alp. K horám, v jejichž 
nitru začíná řeka Soča svoji cestu směřující 
přes italské pláně až k Jaderskému moři. 
Ještě před chvílí zamotáni ve spleti průsmy-
ků a štítů nyní hledíme na modré vlny vese-
le pobíhající po hladině velké vody.

Stejná voda se ale o kousek dál tísní v 
nepřehledných uličkách Benátek. Domy 
dávných kupců, němí svědkové mnohale-
tých dějin přístavu, přihlížejí, jak je město 
každý den zaplavováno. Nikoli však vodou, 
nýbrž davy lidí z celého světa. Všechny ces-
ty vedou do Říma… ale nejspíš vedou přes 
Benátky.

Od starobylých rakouských měst, přes 
zubaté slovinské hory, až po slunné italské 
pobřeží. Jen nemnoho míst jsme stačili na-
vštívit a přeci jsme zbohatli o tolik zážitků. 
Jdi, poutníče, a sám poznej, jaké krásy mod-
rá planeta skrývá…

Matěj Petr

Jak gymnazista daleké kraje navštívil

Krajské finále v přespolním běhu   
se uskutečnilo ve středu 11.10.2017 v 
areálu Martina Koukala na Pilské nádrži. 
Na mokré trati dosáhla děvčata ZŠ Šver-
mova 4 skvělého úspěchu, když v celko-
vém hodnocení zvítězila o 26 bodů před 
ZŠ Nové Město na Moravě a ZŠ Jihlava.

Také v soutěži jednotlivců se jim daři-
lo. V první „desítce“ se objevila hned čtyři 
děvčata. 1. místo Markéta Košetická, 3. mís-
to Kateřina Mičková, 4. místo Iva Vránová,6. 
místo Petra Musílková, které doplnily na 16. 
místě Simona Štětková a 21. místě Markéta 
Škarková.

Děvčata, gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci města i školy.

Jaroslav Ptáček

Jako každý rok se i letos v Kulturním 
domě uskuteční Festival vzdělávání. Již 
22. ročník proběhne ve čtvrtek 11. lis-
topadu v době od osmi do sedmnácti 
hodin. Festival již tradičně oslovuje pře-
devším žáky 7. až 9. tříd základních škol, 
kteří přemýšlejí o svém budoucím povo-
lání. 

I pro letošní rok je nabídka škol boha-
tá a o přízeň studentů se budou ucházet i 
některé nové školy. Vedle téměř osmi desí-
tek středních škol a učilišť přichází se svojí 
nabídkou také žďárské firmy. Jejich stánky 
letos zájemci o budoucí zaměstnání najdou 
přehledně pohromadě na jevišti hlavní-
ho sálu. „Školy se prezentují nejen dle svého 
hlavního zaměření, ale v posledních letech 
se snaží budoucí studenty oslovit i doprovod-

ným. Žďárský festival patří svojí nabídkou k 
největším v republice,“ dodává Marcela Lo-
rencová, ředitelka příspěvkové organizace 
Kultura Žďár. Návštěvník si tak může být jist, 
že dostane požadované informace ve velmi 
kvalitním rozsahu.

(red) 

Festival vzdělávání zavítal opět do Žďáru

Festival vzdělávání Foto: archiv

Bláto a mokro svědčilo 
žďárským děvčatům!

V termínu 14. listopadu a 12. prosince 
2017 proběhne v naší škole odpoledne   
setkání předškoláčků v klubu Kulíšek, kde 
bude  pro děti připravené prima veselé se-
tkání a pro jejich rodiče možnost schůzky s 
ředitelem školy v rámci Ředitelské kavárny. 
Zde se mohou u dobré kávy zeptat na vše, 
co je o naší škole zajímá. Samozřejmě jsou 
zváni také rodiče stávajících žáků i fanoušci 
školy. Podrobnosti budou umístěny na na-
šich webových stránkách: www.3zszdar.cz a 
na školním facebooku.

Mgr. Ivo Kuttelwascher

Od začátku července začalo v Kině Vy-
sočina probíhat tzv. Bejby kino. Z názvu 
projektu není vždy jasné, o čem tento 
koncept je. Nyní by měli zpozornit hlav-
ně ti, kteří mají doma ještě své malé ra-
tolesti.

Záměrem a snahou bylo alepoň jednou 
za měsíc umožnit maminkám na mateřské 
dovolené, které například nemají možnost 
hlídání svých ratolestí, aby mohly vyrazit 
do kina na nějaký hezký, odpočinkový film 
a mohly vzít své děti sebou. K tomuto úče-
lu je také nastaven vysílací čas přes den, a 
také promítací režim těchto  filmů. Na roz-

díl od klasické projekce probíhá promítání 
Bejby kina pouze s částečným zatměním 
sálu a sníženým zvukem. Rodiče na své 
děti tedy vidí, mohou s nimi komunikovat, 
chodit volně po sále, na toaletu, mohou je i 
nakrmit, případně uspávat apod. Děti si mo-
hou v kině hrát se svými hračkami. Do sálu 
je možné zakoupit například kávu, či jiné 
občerstvení. Rodiče se tak mohou podívat 
na film, na který se jinak nedostanou. Tato 
forma představení se v některých městech 
stala velmi oblíbená a my pevně věříme, že 
si svoje příznivce získá i u nás. 

Aleš Hrbek

Žďárské kino je otevřené i pro maminky 
s malými dětmi aneb Bejby kino

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou připravila 
pro návštěvníky výstavy „Od elektronky 
do digitálního světa“ v Regionálním mu-
zeu, která je otevřená do 19. listopadu 
2017, opravdovou technickou lahůdku. 
Můžete nahlédnout pod pokličku tech-
nologie, která nemá v počítačové 3D gra-
fice obdoby.

V rámci ateliérů školy vzniklo pracoviš-
tě vybavené interaktivní virtuální realitou, 
která je přímo provázána s výukou projek-
tování pomocí odborného software. Využí-
vá poslední novinky techniky pro vytváření 
fotorealistických 3D vizualizací a animací při 
přípravě výroby a k řešení zákaznických po-
žadavků. Jedná se o nasazení nejnovějších 
technologií v oblasti výuky projektování 

a konstruování. Projekt virtuální labora-
toře posouvá interaktivní výuku na žďárské 
průmyslovce na výrazně vyšší úroveň a stu-
dentům tím rozšiřuje možnosti uplatnění v 
praxi.

Ve dnech 19. a 31. 10. 2017 a pak ještě 7. 
a 16. 11. 2017 studenti žďárské průmyslov-
ky návštěvníkům výstavy umožní vyzkoušet 
si virtuální realitu v praxi. Z provozních dů-
vodů lze odbavit nejvýše deset až patnáct 
zájemců za hodinu. Návštěvu si proto rezer-
vujte na telefonním čísle 566 688 116 v pra-
covních dnech mezi 8. a 16. hod.

(red)

Virtuální realita nejen 
pro odborníky

Venkovský život si můžete užít v Zámku. Přijďte si chytit svého pstruha
Na konci října si budou moct všichni ná-
vštěvníci Zámku Žďáru nad Sázavou při-
pomenout a vyzkoušet, jak vypadal život 
na venkově v minulých stoletích. Den 
venkova se uskuteční od 9 do 17 hodin.

Chcete se stát i vy součástí života na 
zámku? Stačí dorazit 28. října do Zámku, 
kde se uskuteční Den venkova. Budete si 

moct vyzkoušet, jaký byl život venkovanů 
od 13. století až do dnešní doby. Uvidíte, jací 
jsou lovečtí psi, jak se pracuje s koňmi v lese 
nebo jak se střílí zvěř z posedu. Mezi další-
mi činnostmi si budete moct zkusit lovení 
pstruhů, starání se o drobnou domácí zvěř 
nebo pohrabat listí v areálu zámku. 

Ochutnat budete moct domácí mošt 
nebo zvěřinové speciality. K tomu všemu 

se představí soubor Vysočan Hlinsko s tra-
dičními písněmi a tanci. Zároveň celý den 
budou probíhat komentované prohlídky v 
okolí Konventského rybníka nebo zámec-
kých zahrad, které se otvírají pouze při výji-
mečných příležitostech.

Vstupné na celý program je padesát ko-
run pro dospělé a dvacet korun pro děti. Po-
drobnosti najdete na webu zámku. (red)

Tajemství vojenských 
prostorů
Návštěvníci přednášky s názvem Tajem-
ství vojenských prostorů, která se konala 
v zámku ve Žďáře nad Sázavou v úterý 
17. října, se mohli dozvědět, k čemu slou-
žily tajné podzemní objekty ČSLA nebo 
jak to bylo s jadernými zbraněmi na na-
šem území.

Posluchači mohli prožít dobrodružné 
zkoumání vojenských objektů, jaderných 
skladů i podzemních bunkrů studené vál-
ky. Prohlédli si fotografie a záběry z prvních 
průzkumů Ralska, Milovic a jiných oblastí 
opuštěných sovětskými vojsky v roce 1991.

(red)Na Dni venkova se představí i pracující koně. Foto: archiv Zámku

Poslední ředitelská kavárna 
v letošním roce

Bejby kino Foto: Nikola Adlerová
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Začátkem září se na Farských humnech 
uskutečnilo již poněkolikáté hravé odpo-
ledne pro děti. Cílem osmi stanovišť bylo 
dětem přiblížit a naučit různé věci ze 
života. Naučily se rozeznávat různé dře-
viny a jejich využití, jak se mají chovat 
okolo vody nebo … Jak si děti odpoled-
ne užily, nám přiblíží reportáž z jednoho 
stanoviště.

Na letošním ročníku Sovičky se potvrdila 
otužilost žďárských dětí, které s přehledem 
třídily odpadky i za deštivého počasí. Někte-
ré děti nevěděly, kam s krabicí od mléka – ta 
se ve Žďáře dává do kontejneru na plasty.  
Krabice od mléka, od vína nebo od džu-
su – tzv. nápojové kartony jsou vyrobeny 
z více druhů materiálu – papír, plast, hliník 
nebo jen z papíru a plastu. Pro rodiče jsme 
připravili tradiční odpadářský testík. Rodiče 
občas chybovali v odpovědi na otázku, kam 
s rozbitým porcelánovým hrnkem a kam s 
použitým fritovacím olejem? Připomínáme, 
že rozbitý porcelánový hrnek stejně jako zr-
cadlo patří do směsného komunálního od-
padu a použitý fritovací olej můžete v uza-
vřené pet lahvi odložit do zelené popelnice, 
které jsou u kontejnerů na tříděný odpad na 

každém sídlišti ve Žďáře, nebo jej můžete 
odevzdat na sběrném dvoře. Rozhodně ho 
nevylévejte do kanalizace.

Přestože byla preventivní akce v její 
polovině přerušena vydatným deštěm, 
neodradí nás tato skutečnost od pořádání 
„Sovičky“ i v příštím roce. Touto cestou chci 
poděkovat všem, kteří přispěli k organizaci 
a bez kterých bychom si tuto aktivitu ne-
mohli již představit – Rodinné centrum Sr-

díčko, Přístav vodních skautů Racek, SPŠ a 
VOŠ zdravotnická, Domov mládeže při SŠ 
obchodní, Odboru životního prostředí a 
svým kolegům preventistům z MP. 

Zvláštní poděkování pak patří prvňáčko-
vi ze zámecké školy a jeho mamince, kteří 
nám pomohli za deště uklidit stoly a lavice.

A za rok opět na Farčatech!

Dagmar Pálková, preventistka MP 

Muž ohrožoval účastníky silničního pro-
vozu

Stálá služba MP přijala ve večerních hodi-
nách oznámení, že se v prostoru ul. Jihlavská 
mezi vozidly pohybuje muž a ohrožuje účast-
níky silničního provozu. Po příjezdu strážníků 
na místo bylo zjištěno, že se jedná o 33 letého 
muže, který byl zjevně pod vlivem návykových 
látek. Svým agresivním chováním se snažil 
útočit na hlídku strážníků MP. Z těchto důvo-
dů byly proti muži použity donucovací pro-
středky včetně pout. Po vyšetření lékařem byl 
vzhledem k jeho zdravotnímu stavu převezen 
za doprovodu strážníků rychlou záchrannou 
službou do nemocnice. 

Noční požár na Libušíně
Na tísňovou linku 156 bylo v nočních ho-

dinách oznámeno občanem z ul. Libušínská, 
že u sousedů něco hoří na balkóně a nejde se 
na sousedy dozvonit. Na místo se neprodleně 
dostavila hlídka MP, které se podařilo souseda 
vzbudit. Bylo zjištěno, že muž pravděpodobně 
nedostatečně uhasil nedopalek od cigarety, 
od které začal hořet plastový popelník. Ten 
byl následně po příjezdu strážníků mužem 
uhašen. Jiná škoda na majetku či zdraví osob 
naštěstí nevznikla.

Zvýšený dohled před Zámkem
Od začátku nového školního roku prová-

dějí strážníci MP, policisté PČR a městští asis-
tenti pravidelné ranní dohledy mezi sedmou a 
osmou hodinou na přechodech pro chodce v 
blízkosti školních zařízení. Nejvíce problema-
tická je v současné době situace před Zám-
kem, kde probíhá budování nové autobusové 
zastávky. Zde proto hlídky provádějí opako-
vaně dohled i v odpoledních hodinách, kdy 
děti odchází ze školy a někteří musí přecházet 
frekventovanou komunikaci. Vyzýváme řidiče 
projíždějící tímto úsekem, aby dbali zvýšené 
opatrnosti, dodržovali zde dopravní značení 
včetně umístěných semaforů a včas reagovali 
na případné pokyny ze strany výše uvedených 
subjektů.

Velké problémy s bezdomovci.
Na tísňovou linku MP 156 bylo v podvečer-

ních hodinách oznámeno ženou, že v části Far-
ských humen nalezla na zemi ležícího muže, 
který má buď zdravotní problémy, nebo je v 
silně podnapilém stavu a vůbec nereaguje na 
žádné podněty. Na místo byla vyslána hlídka 
MP a dále přivolána i rychlá záchranná služba. 
Vzhledem k tomu, že po bližším vyšetření léka-
řem bylo u 47 letého muže zjištěno podezření 
na otravu alkoholem, převezla dotyčného do 
nemocnice v Novém Městě na Moravě. 

Dále bylo zjištěno, že tento muž - bezdomo-
vec byl v měsíci září opakovaně v pěti přípa-
dech převezen hlídkami MP na protialkoholní 
stanici do Jihlavy, a to vždy s vysokou hladinou 
alkoholu (mezi třemi – čtyřmi promile).

 Luboš Skřivánek, MP

Městská policie 
informuje

Hotel Tálský mlýn – Hledá se nový nájemce 
od 1. ledna 2017. Obsazenost hotelu byla v 
září 57,9 % a hotel navštívilo 399 hostů. Nyní 
probíhají posezónní práce a údržba areálu.

Hotelový dům Morava – Obsazenost hote-
lového domu v září byla 93,11 %. Zájemci o 
umístění reklamních billboardů na budově 
(3 volná místa) mohou kontaktovat Vladimí-
ra Kovaříka (tel. 603 228 148).

Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká 
pojišťovna) – Zájemci o pronájem prostor 
sloužících podnikání sledujte naše webové 
stránky v sekci „Volné prostory k pronájmu“ 
nebo tel. 603 228 148.

Autokempink Pilák – Letošní vydařená 
sezóna v autokempinku byla ukončena k 1. 
říjnu 2017. Po ukončení proběhly údržbové 
práce, opravy podlah některých chat a zazi-
mování celého areálu.

Relaxační centrum – V září navštívilo Re-
laxační centrum celkem 10 881 klientů, 
méně lidí přišlo zejména kvůli pravidelné 
roční odstávce na začátku září. Během té 
byla kompletně vyčištěna celá technologie 
a provedeny nutné opravy. Klienty pojiště-
né u ČPZP upozorňujeme na plavání v říjnu 
a listopadu vždy v úterý 14–16 hodin a v 
sobotu 10–13 hodin - 75 minut zdarma. V 
průběhu odstávky jsme provedli přesunu-

tí části s fény do prostoru šaten. Zájemci o 
umístění reklamy mohou kontaktovat Vladi-
míra Kovaříka (tel. 603 228 148). Přijmeme 
na brigádu strojníka.

Zimní stadión – V současné době se reali-
zuje rozšíření zázemí pro stolní tenis a při-
pravuje se rekonstrukce některých šaten. 
Zájemci o pronájem ledové plochy a veřej-
né bruslení sledujte naše webové stránky a 
facebook.  

Rychlobruslařský ovál – Poslední letošní 
cirkus bude v prostorech oválu ve dnech 16. 
– 22. října 2017.

Rekreační areál Pilák – Letošní vydařená 
sezóna byla ukončena dne 8. října 2017. 
Nyní probíhají údržbové práce, demontáže 
hracích prvků a zazimování celého areálu.
Tenisové kurty – Provoz tenisových kurtů 
byl ukončen 3. října 2017, ještě v letošním 
roce se  předpokládá započetí rekonstrukce 
některých částí areálu a příští rok výstavba 
nových šaten pro tenisty a fotbalisty.

Streetpark – Naše organizace dostala do 
správy nové středisko s názvem Streetpark. 
V současné době se buduje za zimním sta-
diónem a sportovní halou nový Skatepark.

Vladimír Kovařík

Sportis informuje

Naučily se třídit odpad. Šlo jim to skvěle! A nejen to…

Ilustrační foto Foto: archiv

V rámci zajištění kvalitní péče pro paci-
enty obnovuje poliklinika přístroje na 
svých odděleních. V letošním roce byl 
pořízen zcela nový pletysmograf. 

Nahradil tak původní, který jsme měli v 
bezplatné výpůjčce a který umožnil rychlý 
rozvoj oddělení angiologie bez počátečních 
investic. Nový pletysmograf, který používá 
cévní ambulance Polikliniky Žďár nad Sá-
zavou, je zařízení sloužící k vyšetření kva-
lity prokrvení končetin, a to jak žilního, tak 
tepenného systému. Přitom využívá změn 
objemu nebo optických vlastností vyšetřo-
vané části končetiny, vyvolané krví proudící 
v tepnách a žilách. Změny jsou normálně 
nepostřehnutelné, ale po sejmutí vhodným 
snímačem, úpravou elektronickými obvo-
dy přístroje a vestavěným mikročipem tyto 
změny registrujeme jako tepovou a žilní 
křivku. Ta má odlišný tvar u zdravé a nemoc-
né končetiny. Nový pletysmograf, zakoupe-
ný poliklinikou, patří k nejmodernějším ve 
své kategorii a dokáže najednou vyšetřit 
všechny čtyři končetiny. Automaticky vy-
hodnotí křivky a nabídne vyšetřujícímu lé-
kaři předběžný závěr jako vodítko k dalšímu 
vyšetřovacímu postupu. 

Vyšetření je rychlé a nijak nezatíží pa-
cienta. Spolehlivě odhalí poruchu jak v 
tepenném, tak žilním systému končetin. 
Používáme jej jako jedno ze vstupních vy-
šetření, které dokáže rozlišit, jestli bolesti 
a případné otoky mají původ v porušené 

funkci cévního systému. Nezastupitelnou 
úlohu má při preventivních vyšetřeních, 
kdy odhalí poruchy cévního systému kon-
četin ještě dříve, než se dostaví subjektivní 
potíže pacienta. 

Ilona Komínková

Pletysmograf Foto: archiv

Poliklinika pořídila nový diagnostický 
přístroj - k vyšetření cév

Nová budova knihovny 
už slouží třicet let

Před třiceti lety, 15. října 1987, byla slav-
nostně otevřena nová budova tehdy 
ještě Okresní knihovny. I to připomíná 
výstava Vy & my 1987 – 2017.

Byla to velká sláva a do Žďáru se na no-
vou budovu knihovny jezdily dívat dele-
gace knihovníků z celé země. Před třiceti 
lety, 15. října 1987, byla totiž slavnostně 
otevřena nová budova tehdy ještě Okresní 
knihovny. Ta tak dostala důstojné prostory v 
centru města a jako jedna z mála knihoven 
v Československu se mohla pyšnit tím, že 
má budovu postavenou přímo na míru pro 
potřeby knihovníků a čtenářů. „Chtěli jsme 
toto datum připomenout a tak jsme připravili 
desítku panelů, na kterých ukazujeme nejen 
historii budovy, ale také to, co se v ní těch 
třicet let dělo,“ říká ředitel knihovny Roman 
Kratochvíl. Výstava s názvem Vy & my 1987 
– 2017 je k vidění v oddělení dospělých čte-
nářů, na konci října se pak přestěhuje do Če-
chova domu. Její součástí je i retro koutek, 
ukazující, jak se knihy půjčovaly před třiceti 
lety, v době bez počítačů a internetu. Mate-
riály z výstavy jsou také na webových strán-
kách knihovny. „Například u seznamu hostů, 
kteří navštívili knihovnu, jsme u každého 
umístili aktivní odkaz na internetové stránky, 
kde lze o konkrétní osobnosti najít podrobné 
informace,“ doplnil Kratochvíl.

(red)

V rámci spolupráce Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou s Městskou policií a městem 
Žďár nad Sázavou se v rámci prevence ri-
zikového chování dětí uskutečnil týdenní 
příměstský tábor. Tábora se od pondělí 
do pátku účastnilo šestnáct dětí.

Do programu pro děti bylo zapojeno i 
několik odborníků. Jednalo se zejména o 
etopeda, psychologa či prorodinné pracov-
níky s pověřením sociálního odboru místní-
ho městského úřadu. 

Pro děti byl připraven různorodý pro-
gram, ve kterém se zábavnou formou učily 

pracovat v týmu a navzájem si být nápo-
mocné při plnění různých úkolů. Děti si pro-
střednictvím různých preventivních aktivit 
a programů vyzkoušely situace, které napo-
máhají ke snížení rizikového chování.

Součástí příměstského tábora byl i výlet 
do ZOO Jihlava, kdy si účastníci připomně-
li, jak se chovat v dopravních prostředcích 
a mezi lidmi a s tím spojená rizika. Pro děti 
byla připravena naučná stezka v přírodě, 
jejímž závěrem bylo nalezení pokladu a ná-
vštěva bazénu.

(red)

Děti o prázdninách zažily velkou zábavu

Ilustrační foto Foto: archiv
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Již třetím rokem mohou občané města 
navrhovat kandidáty na udělení Ceny 
města Žďár nad Sázavou. V předchozích 
letech bylo ocenění uděleno rychlobrus-
lařce Martině Sáblíkové a paní Jaroslavě 
Doležalové, která za 2. světové války po-
mohla ukrýt židovské dítě. Své kandidá-
ty na ocenění pro rok 2018 mohou obča-
né podávat do konce tohoto roku.

V roce 2015 rozhodlo zastupitelstvo 
města o vzniku Ceny města Žďár nad Sáza-
vou, která by měla být udělována občanům 

našeho města jako morální ocenění za vý-
znamné zásluhy v oblastech kultury, sportu, 
vzdělávání, vědy a veřejného života.

Návrh na ocenění může podat kterýkoli 
občan města Žďáru nad Sázavou, ale i práv-
nická osoba, tedy firma, sídlící na území 
města. 

Podrobné pokyny podání návrhu budou 
součástí listopadového vydání Žďárského 
zpravodaje. Již nyní je naleznete na webu 
města www.zdarns.cz v sekci Město. 

(red)

Občané mohou vybrat další osobnost
Hokejový klub SKLH Žďár nad Sázavou 
se rozhodl spojit úvodní utkání nové dru-
holigové sezóny s pomocí novoměstské 
nemocnici k pořízení urologické operač-
ní laparoskopické věže. Událost se kona-
la 13. září a byla stoprocentně úspěšná. 
Nejen, že Plameny před tisícovkou divá-
ků své úvodní utkání vyhrály a porazily 
SC Kolín 3:2, ale novoměstské nemocnici 
přibylo na účet pro nákup nového pří-
stroje téměř 350 tisíc korun.

Akce Plameny hrají pro věž měla svůj 
kýžený efekt. Klub, partneři, hráči, hosté 
a fanoušci spojili své síly a vybraná částka 
345.350,- korun předčila očekávání. „Mě 

osobně to překvapilo a nečekal jsem, že by 
se vybrala až taková částka. Jsme moc rádi, 
že se akce povedla a pomohli jsme,“ řekl na 
pozápasové tiskové konferenci mluvčí SKLH 
Martin Krásný.

Symbolický šek s vybranou částkou pře-
vzala ředitelka novoměstské nemocnice 
JUDr. Věra Palečková a primář urologické-
ho oddělení MUDr. Jaroslav Tůma. Zásadní 
měrou se na sbírce podíleli jako generální 
partner klubu firma Cooper Standard a fir-
ma Compas. Obě společnosti neváhaly při-
spět po 100.000,- korunách. Samozřejmě i 
ostatní partneři přispěli nedílnou součástí. 
Fanoušci při zápase naházeli hosteskám do 

kasiček dohromady 23 000 korun. Mimo to 
vybral 4 tisícovky mezi sebou ještě fanklub 
Šakal Patriots. Za dalších téměř čtyři tisíce 
Kč vydražil unikátní benefiční dres pan Petr 
a také pozvaní hosté se velmi významnou 
částkou podíleli na sbírce. 

„Musím smeknout před klubem, co doká-
zal, a opravdu jsme strašně rádi. Je vidět, že 
do toho všichni vložili spoustu úsilí, a jsme 
opravdu vděční,“ oplýval spokojeností tis-
kový mluvčí Nemocnice Nové Město na 
Moravě Petr Hladík. V celkové sumě navíc 
nejsou zahrnuty příspěvky města Žďár nad 
Sázavou (150 tisíc korun) a akciové společ-
nosti Žďas (100 tisíc korun). Oba jmenovaní 
partneři SKLH věnovali uvedené částky ne-

závisle na této akci, ale určitě jim patří také 
poděkování.

Poděkování za pomoc a podporu této 
akci patří sportovním hvězdám Tomáši Ro-
linkovi, Petru Sýkorovi, Martinu Kautovi, Šár-
ce Kašpárkové a Michalu Pogánymu, stejně 
jako Jakubu Pustinovi za překrásně, a ve slo-
žitých akustických podmínkách stadionu, 
přednesenou státní hymnu. Dále Tamaře 
Peckové za skvěle a naprosto profesionálně 
odmoderovanou celou akci a Českému roz-
hlasu Vysočina za mediální podporu i podíl 
na doprovodném programu.

(red)

Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni  
13. říjnu 2017 celkem 21 214 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu. 

(Statistika: srpen 2017 - 21 240, červen 
2017 - 21 282, květen 2017 - 21 305, du-
ben 2017 - 21 317, březen 2017 - 21 340, 
únor 2017 - 21 336, leden 2017 - 21 350, 
prosinec 2016 - 21 368, listopad 2016 - 21 
383, říjen 2016 - 21 392)

Děti narozené v červnu a srpnu 2017

Jakub Chmelíček   11.05. ZR 1

Ema Havlíková   04.06. ZR 1
Nikol Havlíková   04.06. ZR 1
Aneta Junová   04.06. ZR 2

Eliška Marková  04.06. ZR 5
Timea Švomová   06.06. ZR 4
Radek Holoubek   07.06. ZR 6
Ella Chlubnová   09.06. ZR 1
Robin Jelínek   11.06. ZR 4
Ondřej Sodomka   15.06. ZR 1
Ema Klimešová   18.06. ZR 1
Stela Pavlíková   19.06. ZR 6
Sofie Chylíková  22.06. ZR 3
David Kalášek   26.06. ZR 5
Liliana Kotíková    26.06. ZR 3
Marek Láznička  30.06. ZR 5

Kamila Josková   03.08. ZR 6
Vojtěch Řeháček  03.08. ZR 1
Jakub Brejcha   04.08. ZR 1
Beata Novotná   07.08. ZR 2
Šimon Mokrý    09.08. ZR 4
Jakub Ondráček    13.08. ZR 3

Patrick Pfaur   24.08. ZR 3

Životní jubilea v listopadu 2017

Karel Terš  31.08. 90 let ZR 1

Marie Vyziblová 2.11. 85 let ZR 3
Bohuslava Kupková                5.11. 85 let ZR 4
Jaroslav Novotný  5.11. 90 let ZR 3
Ludmila Melounová               8.11. 92 let ZR 3
Stanislava Janů  13.11. 80 let ZR 3
Marie Novotná   13.11. 80 let ZR 1
Ladislav Bednář 13.11. 80 let ZR 4
Marie Šourková  17.11. 85 let ZR 1
Jan Klíma   17.11. 80 let ZR 7
Marie Vávrová  20.11. 90 let ZR 5
Zoltán Buda   28.11. 80 let ZR 3
Josef Krška  28.11. 90 let ZR 5
  Srdečně gratulujeme!

Plameny hrály pro věž, vybralo se téměř 350 tisíc!

Oddíl košíkové funguje ve Žďáře nad 
Sázavou již od roku 1949. Svými vynika-
jícími sportovními výsledky, zejména u 
mládežnických družstev, se již déle než 
40 let řadí mezi přední kluby v České re-
publice a svou mnohaletou tradicí zaru-
čuje vhodné využití volného času dětí a 
mládeže.

BK Žďár nad Sázavou samwostatně pra-
cuje od 1. ledna 2010. V současné době má 
oddíl mnoho aktivních členů včetně dívek a 
chlapců ve věku do 18 let. Oddíl basketbalu 
letos zahájil další sezónu svoji aktivní čin-
nosti, která je zaměřena především na vý-
chovu mládeže do 18 let. Zde dosahujeme 
ve všech kategoriích velmi vysokých úspě-
chů na úrovni celé České republiky. Z našich 
členů se rekrutují reprezentantky a repre-
zentanti České republiky jako například vi-
cemistryně světa 2010, Evropy a olympijské 
reprezentantky z Atén a Pekingu – Markéta 
Bednářová a Eva Vítečková nebo vicemistr 
Evropy v kategorii U16 a mistr republiky - 
Tomáš Šoukal.

Proto stále hledáme nové členy, kteří by 
pokračovali v nastaveném trendu. Právě 
probíhá nábor děvčat, ročník narození 2008 
– 2009 a předškolních dětí do basketbalo-
vé školky. Bližší informace najdete na webu 
basketbalového klubu.

Miroslav Friedl

BK Žďár nad Sázavou - zápas dívek Foto: archiv BK

Dnešní svět!
Dneska lidé v domě nemaj si co říci,

když nemluví s klepnou, nebo s domovnicí!

I když dříve lidé dřinu s nouzí měli,
přece všude písně nikdy nechyběly!

Dnes však televizi pustí každý hned,
ať je malé dítě, táta, nebo kmet!

Snad již zapomněli v televizi v Praze,
pohádky od táty – jen tak, na podlaze.

Nezapomeň na to, naše milá Praho,
že pohádky z dětství – to je pro nás blaho!

Jaké je to krásné, to ví celý svět – 
když rodiče s dětmi chtějí si rozumět!

Proč – dřív byli šťastní i když měli nouzi?
Dělali si radost – neznali televizi!

Proč se lidé dneška neumějí bavit?
Nechcete to lidé – nechcete to spravit?

Choďte lidé zase na zábavy, plesy,
radost vám napraví pokaženou mysl.

Nečekejte jenom na životní derby!
Opucujte od zla vaše vlastní nervy!

Pak i děti vaše budou šťastně žíti,
když vás rozjásané doma budou míti!

I z vás každá trable za chviličku spadne,
když jim pohádečku řeknete i za dne!

Chcete šťastný život pro ty vaše děti?
Musíte však pro to něco udělati!

Co je naučíte – budou potom znáti,
naučte je lidé – naučte je smáti!

Hádky, závist, zloba – přece pro ně není
ZACHRAŇTE SMÍCH DĚTEM DALŠÍCH POKOLENÍ

Václava Doležalová

Dne 14. září členové žďárské pobočky Kon-
federace politických vězňů uctili památku 
osmdesátiletého výročí úmrtí našeho první-
ho presidenta ČSR Tomáše Garrigua Masa-
ryka položením pamětní kytice k bustě TGM 
na náměstí Republiky ve Žďáře. Chvílí ticha 
a vzpomínáním vzdali čest našemu národ-
nímu a vlasteneckému velikánu.

Jaroslav Krásný

Dívčí basketbalový klub 
hledá nové olympijské 
reprezentantky!

Kronika města Žďáru nad Sázavou

Šek s vybranými prostředky na podporu Nemocnice Nové Město na Moravě Foto: archiv SKLH
Martina Sáblíková Foto: archiv Martiny Sáblíkovéw

Duha AZ slaví čtvrtstoletí 
ve Žďáře nad Sázavou

Dětská a mládežnická organizace Duha 
AZ se formou prožití dobrodružného 
dětství zaměřuje na výchovu dětí k sa-
mostatnosti a zodpovědnosti. Tento rok 
oslavila 25 let působení ve Žďáře. Bě-
hem její historie prošlo touto organizací 
přes 370 Žďáráků.  

V září Duha AZ uspořádala v našem 
městě víkendové školení pro přibližně stov-
ku oddílových vedoucích z celé ČR, kteří 
se ve svém volném čase a bez nároku na 
odměnu věnují práci s dětmi. Velmi dobré 
zázemí vč. kvalitní kuchyně poskytla této 
akci ZŠ Švermova 4, které tímto mockrát 
děkujeme. 

Pro zajímavost: Dle kalkulace České rady 
dětí a mládeže (ČRDM) jeden vedoucí svojí 
dobrovolnickou činností průměrně věnuje 
společnosti práci v hodnotě 40.000,- Kč. 

-Radek „Zlesi“ Zlesák- 
Duha AZ 

Finanční odbor Městského úřadu ozna-
muje, že na ztráty a nálezy byly v období 
měsíce  září 2017 předány následující ná-
lezy, u kterých není znám jejich majitel.

Mobilní telefon  u lesa
Finanční hotovost u Staré radnice
Cestovní taška + oblečení předána z ČD
1 ks klíče s dlouhou šňůrkou předán z ČD
Deštník předán z ČD
Deštník předán z ČD
Látkový dětský tunel            na Far. humnech
Svazek klíčů na ul. Vejmluvova
Jízdní kolo na ulici Palachova
Stan na ul. Květná
Mobilní telefon na parkovišti
Svazek klíčů u zimního stadionu
Klíč od vozu na ul. Dolní

OF

Ztráty a nálezy

Ilustrační foto Foto: archiv Duha

Ilustrační foto Foto: archiv
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ČERPADLA

 
PŮJČOVNA

 NÁŘADÍ
RUČNÍ NÁŘADÍ HILTI   |   VIBRAČNÍ TECHNIKA 

HUTNÍCÍ STROJE   |   JÁDROVÉ VRTÁNÍ 
ŘEZÁNÍ BETONU   |

|
   SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ PERI 

 
LEŠENÍ - TRUBKOVÉ, RÁMOVÉ, HAKI

www.pksstavby.cz

telefon: 606 742 832 
e-mail: blazek@pks.cz

ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

Chcete pracovat pro špičku 
v oboru strojírenství 
a metalurgie?

►ŽĎAS je Vaše volba!

► Obsluha obráběcího

centra

► Obsluha 3D měření

► Nástrojář

► Konstruktér

► Soustružník

► Horizontkář

► Frézař

► Zámečník

► Svářeč

► Kalič

► Jeřábník

► Kovář

► Tavič

► Formíř

► Mistr – vrchní mistr

HLEDÁME odborníky do firmy:

ŽĎAS, a.s. • Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 643 777 • e-mail: personalni@zdas.cz

www.ZDAS.cz

ZDAS_nabor_89-5x129_a_Sestava 1  3.8.17  16:12  Stránka 1

AGRO ZVOLE, a.s.
Nabízí letošní MÁK

Koupit ho můžete:
Zdravěnka, Masaryk. nám. 15, Bystřice n.P.

Zdravěnka Drahuška, Vrat. nám. 13, Nové Město n.M.
TOP-VITAL, nám. Republiky 22, Žďár n.S. - e-shop

Cena: 70 Kč/kg
Kontakt: 731 501 753

Najdete nás na 
facebooku
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ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – VAŠE MĚSTO, VAŠE PRÁCE, VÁŠ ŽIVOT 
Žďár nabízí mladým práci a budoucnost 

9. 11. 2017 
Den otevřených dveří 
žďárských fi rem 

dveří 
Jedeme i na Festival 

vzdělávání :-)
Podívám se, kde můžu po škole pracovat. . .

Skvělá 
soutěž :-)) 

Žďár je totiž 
super město! 

Pokud jsi odpověděl/a 3 x ANO, máš jedinečnou šanci získat 15 000 Kč jako příspěvek 
na váš školní výlet.Nabídka platí pouze pro žáky 8. a  9. ročníků základních škol a studenty 1. až 4. ročníků středních škol žďárského regionu.Pravidla soutěže na www.dodzr.cz

„Den otevřených dveří místních fi rem 
se uskuteční společně s Festivalem 
vzdělávání, což nabízí  studentům 
cestu k správnému výběru tolik žádané 
profesní specializace“, kladně hodnotí 
propojení těchto akcí místostarosta 
města Josef Klement.

„Ve Žďáru je možné pracovat 
v oborech, ve kterých se dá celoživotně 
růst a dosáhnout skutečné odbornosti 
a profesionality“, zve k účasti na 
Den otevřených dveří fi rem Žďárska 
patron akce Constantin Kinský.



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

Změna programu vyhrazena.

DĚTEM
středa 15. listopadu 2017, 11.00
čtvrtek 16. listopadu 2017, 9.00 a 11.00
Dobrodružství Toma Sawyera
Městské divadlo

DUCHOVNÍ AKCE
čtvrtek 16. listopadu, 19:00 až 21:00
Nikodémova noc
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

KONCERTY
úterý 25. října, 19:00
Bratři Ebenové a Druhá tráva
Dům kultury

pondělí 30. října, 19:00
Marianne Solivan & Walter Phishbacher Trio
konvent v Zámku Žďár

neděle 12. listopadu, 15:30
C-VOX a Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského
kostel sv. Prokopa

DIVADLO
čtvrtek 26. října, 19:00
František z Assisi
Městské divadlo

středa 1. listopadu, 19:00
Třináct ženských tváří
Městské divadlo

úterý 7. listopadu, 19:00
Poslední aristokratka
Městské divadlo

pondělí 20. listopadu, 19:00
Buenos Aires, vystupte!
Městské divadlo

KULTURNÍ AKCE
úterý 24. října, 19:00
Páté přes desáté
Městské divadlo

sobota 28. října
Den venkova
9:00 až 17:00 Zámek Žďár

sobota 28. října
Infinity Paradox vol. 1
21:00 kulturní centrum Batyskaf

sobota 11. listopadu, 19:00
Disko - V
Dům kultury

pondělí 13. listopadu, 18:30
Promítej i Ty!
Knihovna M. J. Sychry

úterý 14. listopadu, 19:00
Dobrodružství (čapkovské) dramaturgie
Café U Tety Hany

VZDĚLÁVACÍ AKCE
úterý 24. října, 9:30
Podzimní perníčky
Family point, poliklinika

úterý 24. října a 14. listopadu, 15:30
Bystření hlaviček
Family point, poliklinika

úterý 24. října
16:30 Pletení na prstech
17:00 Klášter a město v době baroka
Knihovna M. J. Sychry

pondělí 30. října, 14:00
Halloween
Knihovna M. J. Sychry

středa 1. listopadu, 18:00
Záhadná a drsná Namibie
sál Active-SVČ, Horní 2

pátek 3. listopadu, 18:30
Živé proStory: Svou cestou
Kino Vysočina

čtvrtek 9. listopadu
Festival vzdělávání
8:00-17:00 Dům kultury
Stanislav Kubín – Dopisy člověku Nathanielovi
16:00 Husova kaple, Kopečná

úterý 14. listopadu
Výroba vánočních svíček ze včelího vosku
9:30 Senior point, poliklinika
Povídání o adventu, zvycích a tradičních receptech
16:30 Knihovna M. J. Sychry

středa 15. listopadu, 19:00
Pobaltské státy
Kino Vysočina

VÝSTAVY
úterý 7. listopadu až neděle 3. prosince
Petr Benda/ KVUH - obrazy
úterý až pátek  10:00-12:00 a 14:00-17:00
sobota a neděle 14:00-17:00
Galerie Stará radnice

úterý 7. listopadu až neděle 3. prosince
Karolína Zichová - fotografie
pondělí až pátek  8:00-12:00 a 13:00-17:00
sobota 9:00-12:00 a 14:00-17:00, neděle 14:00-17:00
Malá galerie Staré radnice

úterý 7. listopadu až neděle 3. prosince
1 h před a během představení
Zdeněk Kopecký - akvarely


