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Sumec albín se stal celebritou. Viděl ho celý Žďár str. 8

Informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Do všech domácností zdarma.

Foto: Nikola Adlerová

Finální úpravy MHD se blíží str. 9Participativní rozpočet 2017 zná své vítěze str. 6
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Dlouho očekávané pokračování knihy 
historika Miloslava Lopaura Žďárský ulič-
ník je konečně na světě. Tentokrát jde o 
historický místopis obce Zámek Žďár až 
do roku 1948.

Při práci se množství informací a obrazo-
vého materiálu rozrostlo natolik, že muselo 
být přikročeno k jejímu rozdělení do dvou 
dílů. Ten první popisuje na 296 stranách s 
více než pěti sty vyobrazeními osudy ně-
kdejšího kláštera a klášterního hospodář-
ství. 

Dozvíte se mnoho zajímavostí z dějin 
kláštera a z jeho stavebního vývoje, sezná-
míte se se zámožným hrabětem Charle-
sem-Antoinem d’Harscampem, nahlédnete 
do klášterní knihovny i do opatské hrobky 
a poznáte všední život obyvatel kláštera, 
v němž nežili pouze mniši. Poprvé je také 
podrobněji poodhalena podoba žďárské-
ho barokního školství, například zdejšího 

gymnázia. Zjistíte například, kdo bydlel v 
někdejším klášteře v době, kdy zde bylo ko-
lem šedesáti samostatných bytů, poznáte 
blíže osobnost obrozeneckého spisovatele 
Františka Turinského, vynálezce tašky síťov-
ky Vavřína Krčila či učitele a hudebního skla-
datele Antonína Rohlíka, podrobné dějiny 
zámeckého pivovaru, mlýnu či školy. Poda-
řilo se překvapivě zrekonstruovat například 
skutečnou podobu kostela sv. Markéty v 18. 
století a odkrýt účel stavby, kterou známe 
jako Letní prelaturu, která však nikdy pre-
laturou nebyla. Na knize s Miloslavem Lo-
paurem spolupracovali Jana Fuksová, Silvie 
Jagošová a Stanislav Mikule. 

Druhý díl by měl vyjít v příštím roce na 
jaře a bude se věnovat zástavbě obce Zá-
mek Žďár. Můžete se tak těšit na osudy oby-
vatel Tálského mlýna, historii Starého i No-
vého dvora, zjistíte, jak vypadala Vápenice 
před svým zatopením, jak vypadala Drůbež-
na a kudy vedla úzkorozchodná lesní dráha.

Zaostřeno na Žďár 2017 aneb poslední měsíc. 
Zapojte se i vy! 

Stejně jako v loňském roce probíhá i letošní ročník fotografické sou-
těže Zaostřeno na Žďár 2017. Soutěžní snímky můžete opět zasílat 
ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou adresu zaostreno-
na@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2017 
a příslušný měsíc. Více informací o soutěži, fotografická témata na 
celý rok a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách měs-
ta www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail  
zaostrenona@zdarns.cz. 

XI. Zaostřeno na kouzlo přírody
(zasílejte do 8. prosince 2017) 

Fotografie na soutěžní téma Kouzlo přírody zasílejte do 8. prosin-
ce 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 telefonní kontakt. Zasláním snímku 
do soutěže poskytujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a 
zveřejněním fotografie ve Žďárském zpravodaji, na facebookovém pro-
filu města a na webových 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 prosinec jsme pro vás vypsali téma 
Zaostřeno na vás! (volné téma). Více informací naleznete na webu měs-
ta a v dalším vydání Žďárského zpravodaje. Fotografie jakkoli se týkající 
zvoleného tématu zasílejte do 31. prosince 2017. 

Vyhodnocení! 
X. Zaostřeno na podzim života

V říjnu 2017 bylo do soutěže zasláno celkem 13 fotografií s 
tematikou podzimu života. Vítězem devátého kola fotografické 

soutěže  Zaostřeno na 
Žďár se stal Petr Ma-
děřič. 

Gratulujeme! 

Autor vítězné foto-
grafie byl odměněn 
dvěma poukázkami do 
nově zrekonstruova-
ného Kina Vysočina.

 

Všechny soutěžní fo-
tografie naleznete na 
webu města Zaostřeno 
na Žďár. 

 Vaše redakce 
Žďárského zpravodaje

Zaostřeno na Žďár 2017

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou letošní předposled-

ní číslo Žďárského zpravodaje. Podzim je v 
plném proudu a zima na sebe jistě nenechá 
dlouho čekat.

Právě v tomto období tradičně oslavu-
jeme trojici velmi důležitých svátků. Někdo 
by mohl namítnout, že je to vzdálená histo-
rie, která nám dnes už nemá co říct. Opak 
je pravdou. Před více než tisíci lety byl zabit 
svatý Václav. Tento vzdělaný český kníže je 
pro mne prvním českým státníkem, protože 
horlivě zastával suverenitu národa. Byl sice 
mladý věkem, ale nikdo ho nemůže nazývat 
nezkušeným jinochem. Druhý svátek zalo-
žení Československé republiky je spojován 
s profesorem T. G. Masarykem. Ten naopak 
vstupuje na půdu politického života již jako 
vyzrálý profesor filozofie. Oba muži jsou 
příkladem toho, že člověka nelze posuzo-
vat podle věku, ale podle toho, jaké mo-
rální hodnoty zastává, jak žije a jak se snaží 
prosazovat hodnoty, které nám připomíná 
třetí svátek. Jedná se o neustálý boj za svo-
bodu a demokracii. Ani zde nelze lidskou 

vyzrálost měřit věkem – nesmírně si vážím 
moudrosti a statečných činů lidí, kteří se za-
sloužili o naši demokracii a mnohdy za naši 
budoucnost položili své životy, ať už byli 
mladí nebo staří.

Se závěrem roku je spojeno schvalování 
rozpočtu města pro příští rok. V roce 2016 se 
vypracovala strategie rozvoje města, která 
je dlouhodobým dokumentem. V souladu 
s touto koncepcí chceme v našem městě, 
stejně jako v předešlých třech letech, in-
vestovat především do infrastruktury. Jsou 
připraveny investice na Klafaru, dokončení 
rekonstrukce vodovodů a kanalizací na Vy-
sočanech a pokračovat další etapou oprav 
povrchů a technické infrastruktury na Vo-
dojemu. Samozřejmě pamatujeme na spor-
tovní zázemí a dopravní stavby. Tyto běžné 
udržovací a obnovovací práce možná pro 
leckoho nejsou příliš viditelné, ale věřím, 
že více než 100 miliónů korun do městské 
infrastruktury je důležitou a správnou inves-
ticí a že také hospodaření se zbylými finan-
cemi ve fondech města a s ostatními příjmy 
je zodpovědné.

Počátkem listopadu proběhl v Domě kul-
tury další ročník Festivalu vzdělávání. Letos 
podruhé byl spojený se dnem otevřených 
dveří několika žďárských firem, které se po-
dílely na jeho organizaci. S velkou radostí 
jsem na festivalu přivítal děkana fakulty 
strojního inženýrství. Nejen on, ale i ostatní 
přítomní ocenili dobrou připravenost pořa-
datelů i zájem škol a studentů o tuto akci. 
Jestli byl festival úspěšný, poznáme až po le-
tech, kdy budeme moci posoudit uplatnění 
žáků a studentů na trhu práce. Přeji jim při 

volbě studia hodně štěstí.
Na závěr mi dovolte popřát všem klid-

nou a pohodovou dobu adventní. Snažíme 
se v ní myslet více na ostatní, sháníme přá-
telům a blízkým dárky pod stromeček. Kéž 
by nám toto dělání radosti druhým vydrželo 
stále. Krásné dny.

Josef Klement
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Festival vzdělávání lákal studenty na 75 škol
Festival vzdělávání 2017 opět překonal 
své možnosti. Druhý listopadový čtvrtek 
se v Kulturním domě ve Žďáře nad Sáza-
vou sešlo jako každoročně 75 středních 
škol z velké části přilehlých krajů. Letošní 
novinkou bylo spojení festivalu vzdělá-
vání se dnem otevřených dveří žďárských 
firem, a tak se na podiu představilo mla-
dým žákům ještě osm významných míst-
ních zaměstnavatelů.

„Velmi si ceníme, že festival vzdělávání 
pořádaný organizací Kultura Žďár není jen 
lokální akcí, ale má velký přesah. Vypovídá o 
tom zapojení středních škol z Pardubického, 
Jihočeského i Jihomoravského kraje, ale také 
účast děkana Fakulty strojního inženýrství z 
VUT Brno,“ komentuje proběhlou akci Josef 
Klement, místostarosta Žďáru nad Sázavou. 
Kromě zmíněné účasti škol se letos zapojili 
významní zaměstnavatelé na Žďársku. Ně-
které firmy měly pro žáky připravený zajíma-
vý zážitkový program, do kterého se mohli 
zapojit. „Spolupráce podniků a středních škol 
při festivalu vzdělávání se ukazuje jako velmi 

dobrá a prospěšná,“ potvrzuje úspěšné pro-
pojení Věra Sedláková, dramaturgyně pří-
spěvkové organizace Kultura Žďár.

Rozrůstání festivalu není jen do objemů 
škol a firem, které se ucházejí o zájem žáků. 
Více letos bylo i návštěvníků. Festivalu se 
letos zúčastnilo více lidí než v roce 2016, 
celkem jich za celý den bylo několik tisíc. 
Kromě návštěvníků se na festival vzdělávání 
přijelo podívat i několik významných hostů 
jako Jaroslav Katolický a Josef Bednář, dě-
kan a proděkan Fakulty strojního inženýr-
ství, VUT Brno. 

„My tady ukazujeme, proč by měli jít k nám 
na gymnázium do Nového Města na Moravě. 
Nám se tady hrozně líbí, že tady mají deváťá-
ci dobrý přehled o všech školách na jednom 
místě. A já si tady před třemi roky taky vybrala 
školu,“ ukazuje významnost festivalu vzdě-
lávání Veronika Černí, studentka druhého 
ročníku Gymnázia Vincence Makovského v 
Novém Městě na Moravě.

(red)

Setkání 
s občany
Na první prosincovou středu letošního roku 
připadne další setkání s občany města, ten-
tokrát na všeobecné téma.

Zeptejte se, na co chcete...

Kdy:  6. prosince 2017
 od 18 hodin
Kde: zasedací místnost rady 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.  

Příprava průmyslové zóny Jamská II
Protože průmyslová zóna Jamská je prak-

ticky plně obsazena, od roku 2016 probíhají 
intenzivně jednání města se zástupci agen-
tury Czech Invest o možnostech čerpání 
dotace z Programu podpory na vybudování 
další průmyslové zóny nesoucí název Jam-
ská II. Dotace by mohla dosáhnout až 75%. 
Město pokračuje paralelně s tímto v dalších 
majetkoprávních jednáních se soukromými 
vlastníky pozemků.

Nová zóna je zásadní strategickou zále-
žitostí a s nutnými investicemi ve věci jejího 
budování je už počítáno ve střednědobém 
rozpočtovém vyhledu města pro rok 2019 
a 2020. 

MHD
Od 1.7. letošního roku došlo ke změně 

trasování linek a změně jizdních řádů MHD. 
Na tuto významnou změnu, k níž vedla sna-
ha linky zpřehlednit a vyjít vstříc potřebám 
cestujících, navázal zkušební provoz, na je-
hož základě byly sesbírány připomínky a ná-
měty na úpravy. Pracovní skupina pro MHD, 
složená z dopravních odborníků přepravce, 
města a dopravní fakulty pardubické uni-
verzity, tak předložila ke schválení úpravy v 
trasování a časech linek, které budou platné 
od 1.1.2018. Nejen tato, ale i další zlepšení 
budou včas představena a komunikována 
veřejnosti.

Martin Mrkos

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Martin 
Mrkos

radní
města 
Žďáru nad Sázavou

Poslední víkend v říjnu zasáhla Žďár nad 
Sázavou větrná bouře Herwart. Vichřice 
si v Česku vyžádala tři životy. Na Žďársku 
naštěstí způsobila jen majetkové škody 
jako popadané stromy, vyvrácené osvět-
lení nebo poničené střechy rodinných 
domů. Hasiči evidují přibližně 320 zása-
hů.

Následkem vichřice je v lesích na Žďársku 
poškozeno mnoho stromů, které mohou být 
nestabilní, a hrozí jejich pád. „Městský úřad 
Žďár nad Sázavou upozorňuje občany, aby 
nevstupovali do lesů v okolí nádrže Staviště, 
a to především v prostoru od Vodojemu. Lesní 
porosty v této oblasti jsou vážně poškozeny v 

důsledku vichřice z 29. 10. 2017. Při vstupu do 
těchto porostů hrozí ohrožení života či vážné 
poškození zdraví v důsledku pádu dosud stojí-
cích stromů,“ řekl Jaroslav Doubek, vedoucí 
odboru životního prostředí.

Město Žďár nad Sázavou zaznamenalo 
pouze několik spadlých stromů, které přímo 
ohrožovaly nebo omezovaly provoz obyva-
tel města. Následkem pádu stromů byly str-
ženy dvě lampy veřejného osvětlení. Během 
dvou dní po vichřici se do úterního večera 
povedlo připravit k odstranění větší část 
spadlých stromů. Definitivní odklizení by 
mělo proběhnout nejpozději během příští-
ho týdne. 

 (red)

Větrná bouře Herwart zasáhla i Žďár

Zastupitelstvo města na svém 24. za-
sedání dne 2. listopadu 2017 zvolilo za 
členy osadního výboru: Olgu Strašilovou 
- předsedkyni, Martinu Němcovou, Petru 
Matulkovou, Adama Jelínka a Milana Zi-
cha. 

Učinilo tak na základě návrhu z výsled-
ku ankety k určení členů osadního výboru. 
Anketa proběhla 6. října 2017 ve Stržanově.

Členové osadního výboru mají svůj man-
dát do příštích komunálních voleb.

(red)

Nový osadní výbor

Omluva - Žďárský zpravodaj 03/2017 
Nově uzavřené pachtovní smlouvy…

Výše uvedený článek se věnoval pro-
blematice pachtů zemědělských pozemků, 
kterými město disponuje. Tyto pozemky 
byly v průběhu roku 2016 znovu pronajaty 
(propachtovány) s novými smluvními pod-
mínkami, které se týkaly také zásad hospo-
daření na těchto pozemcích.

Redakce Žďárského zpravodaje obdržela 
k tomuto článku připomínky v tom smyslu, 
že jeho obsah může být vnímán tak, že v mi-
nulosti nebylo na těchto pozemcích dobře 
hospodařeno. Toto nebylo úmyslem pisate-
le ani redakce a neodpovídá to skutečnosti. 
„Pokud článek tento mylný dojem navozoval, 
pak je na místě omluva, toto nebylo cílem. 
Město si velmi dobře uvědomuje, že zeměděl-
ská půda vyžaduje dlouhodobé hospodaření 
a péči. Pro nás je velmi důležité, abychom s 
nájemci našich zemědělských pozemků měli 
vyváženě stabilní vztah. Vztah, který přiná-
ší užitek jak vlastníkům půdy a těm, kteří na 
půdě hospodaří, tak samozřejmě i přírodě a 
krajině,“ říká starosta města Zdeněk Navrátil.

Redakce Žďárského zpravodaje se tedy 
za případné nevhodné vyznění článku 
omlouvá.

(red)

Chtěl bych si tady najít školu, na kte-
rou pak půjdu. Uvažuji o nějaké tech-
nické škole, něco průmyslového. Tako-
vé věci mě baví a vidím, že takových lidí 
je dnes málo.

Vojtěch
Cejnek

Radostín nad 
Oslavou

Očekávám, že tady poznám nové 
školy a rozšířím si, co mám na výběr a 
kam bych mohla dál jít. Nejvíc se kou-
kám po ekonomkách, baví mě jazyky, 
takže určitě něco s maturitou.

Markéta
Jažková

Bory

Doufám, že se dnes víc o školách do-
zvím a třeba se i rozhodnu, kam bych 
šla. Nejvíc mě láká studovat něco pe-
dagogického, protože mě baví praco-
vat s dětmi.

Marie
Vaňková

Radostín nad 
Oslavou

Ondřej
Gregor

Bystřice nad 
Pernštejnem

Co očekáváte od fes-
tivalu vzdělávání?

Zeptali jsme se žáků základních škol.

Hm… snad si vyberu nějakou ško-
lu. Moc zatím nevím, co bych chtěl jít 
studovat. Dneska mě tu zaujala nějaká 
biologická škola. Ale je to tu super, do-
stal jsem spoustu letáků a školy to mají 
dobře udělané.

Advent je dobou přípravy na Vánoce, do-
bou rozjímání a dobročinnosti. V dnešní 
době si zejména děti otevírají adventní 
kalendáře, zdobí se domy, pečou se vá-
nočky a cukroví, lidé si staví betlémy a 
zdobí vánoční stromky. 

V dnešní době si během předvánočního 
času zejména děti otevírají adventní kalen-
dáře, zdobí se domy, pečou se vánočky a 
cukroví, lidé si staví betlémy a zdobí vánoč-
ní stromky. Pojďme se na začátku tohoto 
příjemného času všichni společně setkat a 
připomenout si, o čem advent je. 

Zahájení slavnosti, která se uskuteční 3. 
prosince, se zhostí vedení města, pozdra-
vení a odborný výklad o adventu si připraví 
faráři  Českobratrské evangelické, Česko-
slovenské husitské a Římskokatolické círk-
ve.  Těšit se můžete také na pěvecký sbor 
C-VOX, který svým vystoupením dodá ne-
dělnímu podvečeru slavnostní nádech.  Na 
závěr se rozsvítí vánoční strom přibližně v 
16.45. Stejně jako v loňském roce následně 
děti vypustí balonky s dopisem pro Ježíška. 
Připraven bude teplý čaj na zahřátí, který 
budou vydávat sami zaměstnanci městské-
ho úřadu z městské polní kuchyně. (red)

Přijďte si společně užít začátek adventu

Hasiči odstraňují následky vichřice Herwart Foto: SDH Žďár nad Sázavou - Zámek

Žáci si užili Festival vzdělávání 2017 Foto: Hana Vykoukalová
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Fotbalisté i tenisté již několik let mar-
ně čekají na rekonstrukci zázemí. Jejich 
čekání však bude již brzy naplněno. V 
těchto dnech se pomalu rozbíhá realiza-
ce projektu na výstavbu nového zázemí 
u fotbalového stadionu a přípravy na 
výstavbu haly nad tenisovými kurty na 
Bouchalkách.

V roce 2017 se daly do pohybu ledy 
okolo revitalizace fotbalového stadionu 
a tenisových kurtů. V létě došlo k poptání 

projektové dokumentace. Na základě té byl 
poté vypracován harmonogram prací tak, 
aby do konce roku 2018 bylo vše hotovo. 
V současné chvíli je město před podpisem 
smlouvy o začátku prací na tenisových kur-
tech. „Předpokládáme, že do konce letošního 
roku začnou práce na kurtech tak, abychom 
co nejméně omezili činnost tenistů začátkem 
sezóny,“ popisuje Josef Klement, místosta-
rosta města.

Na rekonstrukci povrchů tenisových 
kurtů bude navazovat druhá etapa celého 

projektu. Ta by měla obsahovat vybudová-
ní nafukovací haly, rekonstrukci budovy se 
zázemím pro fotbalisty i tenisty a úpravu 
zpevněných ploch, chodníků, osvětlení a 
dalších drobností. „Celkové náklady předpo-
kládáme do 30 milionů korun, z čehož zhruba 
polovina by mohla být pokryta z dotace mi-
nisterstva školství, o kterou jsme letos v srpnu 
požádali,“ dodává způsob financování Jan 
Prokop, projektový koordinátor městského 
úřadu. Celá revitalizace by měla být hotová 
do konce roku 2018. (red)

S měsícem říjnem skončilo také hlaso-
vání do participativního rozpočtu pro 
rok 2017. Veřejným hlasováním občané 
vybrali dva projekty, které bude město 
následně realizovat. Těšit se můžeme 
na obnovu dětského hřiště a revitalizaci 
vnitrobloku. 

Již druhým rokem město Žďár nad Sá-
zavou realizuje projekt participativního 
rozpočtu. I když se jedná o poměrně novou 
aktivitu, zájem občanů evidentně roste. V 
roce 2016 se do participativního rozpočtu 
zapojilo šest projektů, pro které hlasovalo 
celkem 446 občanů. V letošním roce bylo 
přihlášeno 11 projektů, z nichž bylo 9 před-
loženo k hlasování. Zvýšil se také zájem o 
samotné hlasování. Během října odevzdalo 
svůj hlas 511 občanů Žďáru. „Letošní ročník 
participativního rozpočtu se velmi povedl. 
Již na začátku jsem byla mile překvapena 
zájmem přihlášených projektů a hlasování 
to jen potvrdilo. Počet hlasujících se přehoupl 
přes pět set,“ popisuje zájem občanů Radka 
Remarová, komunitní koordinátorka. Vzhle-

dem k tomu, že zájem ze strany občanů na-
růstá, počítá se s participativním rozpočtem 
i na rok 2018. 

V říjnovém čísle Žďárského zpravodaje 
jsme informovali o tom, že první z projektů 
participativního rozpočtu na rok 2016 byl již 
zrealizován. Jedná se o opravu vodního prv-
ku v atriu za obchodními domy u náměstí 
Republiky. Bylo instalováno nové pítko, la-
vičky a takzvaná knihobudka. V současné 
době jsou již dokončené také úpravy povr-
chu u vodárny na Farských humnech. 

Vítězné projekty participativního roz-
počtu 2017

Z celkových jedenácti odevzdaných ná-
vrhů byly dva posouzeny jako nerealizo-
vatelné v rámci participativního rozpočtu 
a hlasující tedy měli na výběr z devíti pro-
jektů. Maximální částka na realizaci jed-
noho projektu mohla být až 300 000 Kč. O 
celkovou částku participativního rozpočtu 
na rok 2017 se tedy podělí první dva ví-
tězné projekty. Na prvním místě se umístil 
návrh Milana Röhricha - Obnova dětského 

hřiště uvnitř sídliště na ulici Dolní. V tomto 
projektu bylo navrženo odstranění nebo 
oprava starých povrchů, instalace laviček a 
herních prvků. Cílem této obnovy je úprava 
nevzhledného a zanedbaného prostoru a 
vytvoření místa pro odpočinek, dětské hry 
a drobné sportovní aktivity. 

Druhým návrhem, který bude realizo-
ván, je společný projekt Veroniky Tonarové, 
Dany Urbanové a Tomáše Mrkose - Revitali-
zace vnitrobloku Palachova 11-23. Navrho-
vatelé zde požadují například odstranění 
přebytečných konstrukcí (klepače, sušáky) 
a asfaltové plochy. Po dalších úpravách by 
tak měla vzniknout odpočinková a relaxační 
zóna se zelení.

Co bude s ostatními projekty?
Pokud zrovna váš projekt nevyhrál, roz-

hodně to neznamená, že nemá v budoucnu 
šanci. Žádné pravidlo nevylučuje přihlášení 
návrhu do následujícího participativního 
rozpočtu. Už samotné podání projektu je 
impulzem pro radnici, že je o danou lokalitu 
ze strany obyvatel města zájem. „Upřímně 
děkujeme všem navrhovatelům za jejich akti-
vitu a energii, kterou svým projektům věnova-
li. S každým projektem jsme se podrobně se-
známili, víme tedy, co by občané rádi změnili. 
I když daný projekt nebude realizován z parti-
cipativního rozpočtu, je to pro nás inspirace, 
co by občané rádi ve svém okolí změnili k lep-
šímu,“ uvedl starosta města Zdeněk Navrátil.

Participativní rozpočet města Žďáru v 
kostce

Participativní rozpočet umožňuje obča-
nům se aktivně podílet na rozvoji své obce. 
Radnice vyčlení ze svého rozpočtu určitý 
objem peněz, o jehož užití pak rozhodují 
sami občané. Ti mohou jednak předkládat 
vlastní projekty na vylepšení svého okolí. 
Ve druhé fázi sami občané hlasují, které z 
přihlášených projektů by chtěli realizovat. 
V případě Žďáru nad Sázavou činí celková 
částka vyhrazená pro projekty občanů 600 
000 Kč ročně. Participativní rozpočet vyu-
žívá také několik městských částí Hlavního 
města Prahy, Ostrava - Jih nebo Děčín. 

 (red)

Žďáráci si vybrali, jak bude město vypadat! Chtějí více dětských hřišt Modernizace fotbalového zázemí se blíží. Na své si přijdou i tenisté

Současná situace ve na ulici Dolní - vítězný projekt Foto: Jakub Axman

Vizualizace plánovaných změn zázemí pro tenisty a mladé fotbalisty Foto: ORÚP

Slaměný betlém na náměstí Republiky Foto: Nikola Adlerová

Během adventu se opět můžete těšit na 
slaměný betlém, který bude vystaven v 
dolní části náměstí Republiky od 3. pro-
since 2017.

Kromě slaměného betlému, který na ná-
městí bude až do Tří králů, proběhne také 
vystoupení živého betlému. To si každoroč-
ně připravují studenti Biskupského gym-
názia spolu s farností. Živý betlém se letos 
uskuteční v úterý 19. prosince od 16 hodin.

(red)

Betlémy během adventu
Osobní a občanská statečnost. Morální 
přínos dalším generacím. Tyto výrazy se 
již staly synonymy ke jménu Jaroslavy 
Doležalové. Zastupitelstvo města nyní 
rozhodlo udělit paní Doležalové za její 
mimořádný čin také čestné občanství 
města Žďáru nad Sázavou.

Jaroslava Doležalová během druhé svě-
tové války ukrývala ve svém domě pětiletou 
dívku, které hrozila deportace do koncen-
tračního tábora. Riskovali tak s manželem 
své vlastní životy, protože přímo v zámku 
tehdy sídlila německé četnictvo. Celý pří-
běh měl šťastný konec a dívka se po válce 
vrátila ke své původní rodině. Hrdinský čin 
byl po válce dlouho v tichosti a bez povšim-

nutí. Letos v květnu Jaroslava Doležalová se 
skromností sobě vlastní převzala z rukou 
vedení města také Cenu města Žďáru nad 
Sázavou, na kterou ji navrhli spoluobčané 
města. 

Máte i Vy ve svém okolí někoho výjimeč-
ného? Někoho, jehož činy a přínos pro spo-
lečnost by neměly zůstat bez povšimnutí? 
Do konce roku 2017 je možné podávat ná-
vrhy na udělení Ceny města Žďáru nad Sá-
zavou. Toto ocenění uděluje město na pod-
něty občanů za významné zásluhy zpravidla 
v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, vědy 
nebo veřejného života. 

Podrobné informace nalezne na webu 
města v záložce Město. 

(red)

VVVV

Jaroslava Doležalová se stala dalším čestným občanem
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Výlov Horního rybníka se letos povedl. Rybáři vylovili i sumce albína
V průběhu letošního roku došlo k reali-
zaci zásadních změn struktury městské 
hromadné dopravy. Během podzimu 
přicházely kromě pochval i připomínky k 
různým úpravám tak, aby linkové vedení 
ještě více vyhovovalo obyvatelům měs-
ta. Nejen tyto připomínky pracovní sku-
pina pro MHD zapracovala a začátkem 
listopadu vedení města úpravy schválilo. 
Nyní vám přinášíme odpovědi na nejčas-
tější okruhy připomínek, i přehled změn, 
které začnou platit od 1. ledna 2018.

S vyjádřením veřejnosti pracovní skupi-
na od začátku počítala jako s jedním z ná-
strojů na úpravu výsledného systému. Cel-
kem se sešlo přes sto podnětů na změnu, 
často se opakujících. Pracovní skupina pro 
MHD děkuje všem občanům, kteří vyjádřili 
své připomínky, za pomoc a ochotu podílet 
se na zlepšení služby pro občany města.

Jak se dostanu na vlak nebo od vlaku?
Tuto službu zajišťuje, kromě linky číslo 

4, linka číslo 8, kde došlo k drobné změně v 
trasování na Vodojem. Nově také pro vazbu 
na železniční spojení můžete využít, místo 
linky číslo 5, linku číslo 2 pro dopravu z Kláš-

tera a Vysočan. Zde došlo k navrácení do 
původních časových poloh a do trasy přes 
náměstí mimo Stalingrad a Vodojem podle 
iniciativy zastupitele Herolda. Linka číslo 2 
přijíždí k autobusovému nádraží v XX:18, 
linka číslo 8 v XX:10. Od autobusového ná-
draží pak odjíždí v XX:40. Linka číslo 4 přijíž-
dí na autobusové nádraží v XX:17 a odjíždí z 
nádraží v XX:50.

Jak se dostanou děti do školy?
Kvůli školákům došlo k drobným změ-

nám tak, aby se včas dostali do kterékoli ze 
škol. Z autobusového nádraží pojede školní 
spoj číslo 4 v 7:30, kterým se děti dostanou 
ke školám na Stalingradě v 7:45, což je do-
statečný prostor dojít do školy. Příjezd dětí 
do školy v Zámku je vyřešen časovým po-
sunem linky číslo 5, která nyní na zastávku 
Sychrova přijede v 7:35. Školáci, kteří byd-
lí v Klášteře a jezdí na ZŠ 3, mohou jet na 
Studentskou nebo Libušínskou a zde pře-
stoupit na linku číslo 4, která je doveze na 
Brodskou.

Jak se dostanou děti ze školy v Zámku do 
centra?

Zde došlo k změně času odjezdu linky 

číslo 2 do původního stavu. Znamená to, 
že linka číslo 2 vyjíždí ze zastávky Zámek 
v XX:03, takže žáci základní školy mají do-
statek času, aby se dostali i s obědem na 
zastávku.

Jak se dostat z Vysočan do nákupního 
parku?

Dříve k tomuto účelu sloužila linka číslo 
2, kterou dnes pro dopravu do nákupního 
parku nahradila linka číslo 5.

Jak se dostat na polikliniku?
Z Kláštera a Vysočan můžete využít linku 

číslo 2, z Libušína linku číslo 8 a z Nádraží a 
Vodojemu linku číslo 4.

Hlavní změny MHD od 1. ledna 2018:

Linka číslo 2 
- posun odjezdu z AN z XX:20 na XX:40,  

od Pilské nádrže v XX:00
- zrušení zajíždění do nákupního parku

Linka číslo 3 
- trasa povede přes Klafar místo původní 

trasy přes Žižkovu

Linka číslo 4 
- posun odjezdu z AN z XX:10 na XX:50
- trasa povede místo přes Sázavskou přes 

Wonkowa – Libušínská – Žižkova – 
Brodská – OD

Linka číslo 5 
- posun odjezdu z AN z XX:40 na XX:20
- trasa povede přes AN - náměstí - Vysoča-

ny - Klášter - Libušín - náměstí – AN
- zrušení spojů v lichých hodinách o ví-

kendech, kdy pojede linka číslo 6

Linka číslo 6 
- trasa povede kolem hlavní pošty, místo 

Strojírenské ulice, následně přes celý 
Stalingrad, včetně Okružní horní

- doplněny nové páry dopoledních spojů 
mezi AN – hlavní pošta – Stalingrad - ná-
městí – Vodojem

Linka číslo 6 
- trasa povede nově přes Brodskou, vyne-

chá zastávku Okružní, horní a zajíždí na 
Vodojem

 (red)Ilustrační foto Foto: René Rámiš

Naše město v tomto roce (k 31. říjnu 
2017) požádalo o 24 dotací z evropských 
fondů, státního a krajského rozpočtu na 
své projekty. Objem finančních prostřed-
ků u těchto žádostí přesahuje 117 milio-
nů korun, z nichž se dotace pohybuje ve 
výši cca 74 milionů korun. Představuje-
me vám krátký výčet některých připravo-
vaných nebo již realizovaných projektů.

Zvýšení bezpečnosti dopravy na ulici 
Santiniho (poskytovatel dotace: SFDI)

Do konce listopadu bude dokončen pro-
jekt na zvýšení bezpečnosti na ulici Santi-
niho – nové autobusové zastávky, přechod 
pro chodce, chodník, veřejné osvětlení v 
hodnotě 3,5 milionů korun.

Rekonstrukce budovy bývalé vodárny 
(IROP)

Projekt navrhuje rekonstrukci budovy 
bývalé vodárny na ulici 1. máje a následné-
ho využití pro neformální vzdělávání dětí 
a mládeže. Předpokládané náklady činí 13 
milionů korun. Na výsledky žádosti o dota-
ci čekáme.

Cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou (Fond 
Vysočiny, IROP)

Obnova povrchu cyklostezky za Libuší-
nem proběhla již na jaře. Další část nás čeká 
příští rok až po most za fotbalovým stadio-
nem. Zároveň jsme podali žádost o dotaci 
na nové části cyklostezek – propojení Strža-
nova s Pilákem, nové cyklomosty u Klafaru 
a Farských humen s napojením na cyklo-

stezku na ulici 1. máje. Celkové náklady dle 
projektové dokumentace přesahují 25 mili-
onů korun. I zde čekáme na vyhodnocení 
žádostí.

Sportovní areál fotbalu a tenisu na Bou-
chalkách (MŠMT)

Rekonstrukce sportovní zóny – zázemí 
fotbalistů a tenistů, včetně nové kryté teni-
sové haly je součástí projektu v hodnotě cca 
31 milionů korun. Výsledky hodnocení žá-
dostí o dotace budou známy do konce roku.

.

Revitalizace centra místní části Stržanov 
(OPŽP)

Projekt, jenž je ve fázi přípravy realizace 
je zaměřen na vegetační úpravy v intravi-
lánu místní části Stržanov, terénní úpravy, 

obnovu rybníčku. Hodnota projektu činí 4 
miliony korun.
Revitalizace zeleně ve Žďáře nad Sáza-
vou (OPŽP)

V půlce září jsme podali žádost o dotaci 
nad dlouho diskutovaným projektem revi-
talizace zeleně v našem městě. V šesti loka-
litách o celkové rozloze 11,5 ha byl zhodno-
cen stav všech dřevin a navržen postup pro 
jejich ošetření či obnovu. Žádost o dotaci 
předpokládá náklady ve výši 7,2 milionů 
korun.

Do konce roku bychom chtěli podat další 
žádosti o dotace, které se zaměřují na naše 
školy a školky, hasiče, či dopravní telemati-
ku. oPM

Žďár nad Sázavou ve 24 dotačních žádostech. Co všechno se povedlo?

Zvýšení bezpečnosti dopravy na ulici Santiniho Foto: Jakub Axman

Na úpravách MHD se podíleli i občané. Finální změny se blíží

Zima se blíží. Azylový dům je připraven 
Zima už o sobě dává vědět, a proto náš 
Azylový dům opět rozšiřuje nabídku slu-
žeb pro období, kdy teplota klesne pod 
-10°C. 

V denní i noční době mohou osoby bez 
přístřeší (muži i ženy) přečkat mrazy ve 
společných prostorách zařízení. Bude jim 
poskytnut teplý čaj a polévka. Kapacita této 
služby je omezena na 10 osob. (red)

Víte, že...

... se naše knihobudka umístěná v atriu 
za obchodními domy uložila k zimnímu 
spánku? I knihobudky musí načerpat 
novou sílu na jaro. Na její probuzení se 
můžete těšit, jak roztaje poslední  sníh. 
Do té doby doporučujeme projít všech-
ny nepotřebné knihy, ať je máte na jaro 
připravené!

Výlov Horního rybníka byl v roce 2017 rekordní Foto: Nikola Adlerová

Ilustrační foto Foto: archiv
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Úprava plochy na Farských humnech započala v letních měsících, v současné době je změna terénu již dokončena. V okolí 
vodárny nejprve proběhlo odstranění betonových sloupů a ostatních nežádoucích materiálů, následovalo posekání a 

opětovné odstranění nežádoucích materiálů, jako např. pletiva. Dále byly vyfrézovány všechny pařezy a vyřezány nále-
tové dřeviny. Na závěr proběhla úprava terénu spočívající v rozhrnutí stávající zeminy nacházející se v blízkosti objektu.

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, 
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• ZDARMA je můžete kdykoli 

odevzdat u prodejce

- aniž byste si museli pořídit nový 

- nebo při koupi nového spotřebiče 

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz

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
Referent/ka odboru majetkoprávního 
Agenda přestupků, pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem prosinec 2017 - 
únor 2018. 
Přihlášky doručte do 4. prosince 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“

Ve dnech 5. až 7. října 2017 se v rámci 
podzimního úklidu města uskutečnil svoz 
nebezpečného odpadu ve Žďáře nad Sáza-
vou a místních částech Veselíčko, Mělkovi-
ce, Stržanov a Radonín. 

Při tomto svozu odevzdali občané přes 
2 kilogramy léků, téměř 1,5 tuny barev a 
24 kusů pneumatik. Dále bylo ve zpětném 
odběru při této akci svezeno 6 lednic, 2 
pračky, 10 rychlovarných konvic, 5 žehli-
ček, 5 mikrovlnných trub, 7 vysavačů, 5 vr-
taček, 10 fénů a 14 kusů ostatního elektra. 
„Ty odevzdáme společnosti Elektrowin, která 

se zabývá dalším využitím těchto vysloužilých 
výrobků,“ sdělila pracovnice odboru komu-
nálních služeb Miluše Kozáková. „Pro společ-
nost Asekol máme 18 ks televizorů, 2 ks mo-
nitorů, 8 ks počítačů, 4 ks rádií a 3 telefony,“ 
doplnila Kozáková. Pro společnost Ekolamp 
pak město vysbíralo ještě 18 zářivek. 

Následně v době od 9. do 21. října 2017 
probíhala druhá část podzimního úklidu. 
Na 26 stanovištích města a ve čtyřech míst-
ních částech byly přistaveny velkoobjemo-
vé kontejnery na objemný odpad a odpad 
ze zeleně. Při této akci bylo odevzdáno 10 

tun objemného odpadu a 8,6 tun biologic-
ky rozložitelného odpadu. „Děkujeme všem 
občanům za dodržování časového harmono-
gramu při podzimním úklidu,“ poděkovala 
Kozáková.

Biopopelnice budeme ještě celý měsíc 
listopad vyvážet každý týden. V prosinci bu-
dou biopopelnice sváženy každých čtrnáct 
dní t.j. 5. - 6. a 19. - 20. prosince). V období 
leden – březen 2018 to bude každý měsíc 
(16. ledna, 13. února a 13. března). Od dub-
na 2018 plánujeme opět pravidelný týdenní 
vývoz. OKS

Ve Žďáře nad Sázavou proběhl podzimní úklid. Odpadu bylo několik tun

Letošní  zimní trh, který pořádá město 
Žďár nad Sázavou, se uskuteční ve čtvr-
tek  14. prosince 2017 v době od 8 do 18 
hodin na náměstí Republiky. 

Kromě tradičního sortimentu (proutě-
né a dřevěné výrobky, keramika, porcelán, 
bytový textil, oblečení, kožená galanterie, 
kožešiny, hračky, knihy, kosmetika, dárko-
vé zboží, potřeby pro domácnost a další) 
budou zastoupeny i řemeslné výrobky – 
obrázky, šperky, zvonečky, rolničky, batika, 
dále jmelí, vánoční dekorace z přírodních 
materiálů - slaměné a dřevěné ozdoby,  
věnce, svícny, sušené květiny,  v neposlední 
řadě také potravinářské zboží – cukrovinky, 
sušené ovoce, oříšky, koření, sýrové speciali-
ty, uzeniny, různé druhy medoviny a medo-
vých vín.

Zajištěno bude i občerstvení, punč, sva-
řené víno, trdelník apod.

OKS

Opět nás čeká zimní trh

Sníh nás nepřekvapí! 
Martin na bílém koni již přijel a na Žďár-
sku začalo začátkem listopadu lehce 
sněžit. Žďár nad Sázavou je na sníh opět 
připravený.

Zimní údržba probíhá na všech měst-
ských komunikacích v období od 1. listopa-
du do 31. března.

Sníh se v pracovní době, tj. mezi 6. a 14. 
hodinou, odstraní do 30 minut od zjištění, 
že vrstva sněhu je vyšší než 5 cm.

Podrobnosti o plánu zimní údržby najde-
te na webu města v záložce MěÚ informuje 
nebo u Jiřího Kaspera z Městského úřadu na 
telefonu 566 688 181. OKS

Petr Scheib je ředitelem společnosti 
SATT již téměř tři roky. SATT je aktivní na 
poli moderních technologických řešení. 
Zeptali jsme se, co to pro občany a zákaz-
níky konkrétně znamená.

Co považujete za největší úspěch v letoš-
ním roce?

Určitě dlouhodobý pronájem optických 
sítí v Bystřici nad Pernštejnem, což se po-
vedlo po několika letech jednání s vede-
ním města. Dále dokončení optických sítí 
v nové zástavbě v Novém Městě na Mora-
vě v lokalitě u Maršovic. Za velký úspěch v 
rámci tepelného hospodářství pak považuji 
napojení žďárského městského objektu na 
ulici Dolní, bývalá Česká pojišťovna, na hor-
kovod.

Mluvíte o pronájmu optických sítí v Bys-
třici nad Pernštejnem. Můžete přiblížit, v 
čem konkrétně tkví posun?

Doposud jsme byli poskytovatelem tele-
komunikačních služeb s využitím pronaja-
tých kabelových rozvodů, které jsou v ma-

jetku Bystřice nad Pernštejnem. Město se 
rozhodlo investovat do nové infrastruktury, 
která bude modernizovaná. Tudíž se všech-
ny kabelové rozvody postupně tento rok a 
počátkem příštího roku vymění za optickou 
síť. My jsme si zajistili pronájem těchto pří-
pojek na deset let, z čehož sedm let máme 
vyhrazenou exkluzivitu.

Takto pokrytý je dnes i Žďár nad Sáza-
vou? Případně v jakém horizontu bude?

Žďár nad Sázavou je z části pokrytý op-
tickou technologií, jinak zde využíváme ka-
belové rozvody i bezdrátové pokrytí. Ale ak-
tivně se snažíme modernizovat – aktuálně 
část Stalingradu, během tohoto roku se na 
optiku napojila všechna větší sídliště a bě-
hem dvou až tří let se budeme soustředit na 
lokalitu Vysočan. Současně se připravujeme 
i na novou výstavbu na Klafaru, kde je již vše 
připraveno pro napojení na optickou síť. S 
našimi technologiemi se budeme samozřej-
mě podílet i na rekonstrukci městské části 
Pod Vodojemem. Dnes však nedokáži říct, 
kdy bude Žďár kompletně pokryt optikou, 
protože vše nezávisí pouze na nás.

Jaké nové inovace plánujete v příštím 
roce?

Připravujeme výstavbu bezdrátové sítě 
LoRaWan, která slouží k zajištění komunika-
ce tzv. „internetu věcí“. My ji budeme využí-
vat k měření, regulaci a řízení na horkovodní 
síti. Vystavěnou síť nabídneme k využívání i 
městu Žďár nad Sázavou, která ho bude 
mít možnost využívat k aplikacím v rámci 
tzv. SmartCity. Za drobný měsíční poplatek 
bude síť přístupná i veřejnosti.

V čem má SATT technologickou výhodu 
oproti konkurenci?

V rámci Žďáru, Nového Města na Moravě 
a Bystřice jednoznačně v rozsahu datových 
sítí – ať už se jedná o kabelové nebo optic-
ké rozvody. Vlastníme např. také špičkový 
datový sál. Pro mě je však největší konku-
renční výhodou fakt, že mám kolem sebe 
kolegy, kteří jsou na vysoké odborné úrovni 
a práce je baví. A hlavně díky nim se nám 
daří firmu dál posouvat.

Jak hodnotíte fungování Televize Vyso-
čina? Máte nějaké cíle s jejím rozvojem?

Jsou lidé, kteří TVV vnímají pozitivně, 
i lidé, kteří Televizi Vysočina tolik nefandí 
nebo ji ani neznají. Osobně ji beru jako in-
formační kanál zde na Žďársku. Myslím, že 
se kvalitativně, co se týče obsahu a samotné 
realizace pořadů, za posledních několik let 
velmi zlepšila. Studio a jeho technické zá-
zemí, stejně tak personální obsazení, jsou 
na poměrně vysoké úrovni, a proto jsme 
se rozhodli pro rozšíření služeb o komerční 
výrobu reklamních spotů, dokumentů atd. 
Kolegové a kolegyně z TVV například dodali 
městu Žďár nad Sázavou, myslím si, velmi 
podařené propagační video – „Žďár nad Sá-
zavou - hvězda Vysočiny.“

Prozraďte nám ještě, jak ve firmě proží-
váte vánoční období?

Asi jako v každých firmách se kolegové 
poptávají, jaký bude firemní večírek, takže 
ten již máme naplánovaný. Současně v den, 
kdy bude vánoční večírek, plánujeme ma-
lou teambuildingovou akci, která se bude 
zaměřovat na školení první pomoci. Během 
prosince zaměstnanci také připravují cha-
ritativní ples SATTu, který bude opět v led-
nu. 

Děkuji za rozhovor.
 Jakub Axman

ROZHOVOR: S Petrem Scheibem o výzvách v příštím roce

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy

Petr Scheib Foto: Jakub Axman
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Žďár nad Sázavou má nové partnerské 
město. Již v pořadí čtvrtým partnerem 
se Žďáru stal ukrajinský Chust. Přesně 
před rokem, koncem listopadu, začalo 
namlouvání měst a pomyslná svatba na-
stala 26. října na Staré radnici ve Žďáře 
nad Sázavou. V ten den došlo k podpisu 
partnerských smluv.

„Jsem rád, že po téměř patnácti letech se 
nám povedlo získat další partnerské město. 
Chust je současně velmi vhodným partne-
rem k výměně zkušeností, protože se jedná 
o velmi podobné město našemu Žďáru,“ po-
pisuje výhody partnerství Zdeněk Navrátil, 
starosta Žďáru nad Sázavou. Město Chust je 
samosprávné město pro chustskou oblast, 
která čítá téměř 32 tisíc obyvatel, současně 
se jedná o hlavní město Podkarpatské Rusi. 
„Chust je přibližně stejně velký jako Žďár, řeší 
podobné strasti, jako je infrastruktura, odliv 
mladých obyvatel nebo rozšiřování průmy-
slu,“ dodává Navrátil oblasti, ve kterých si 
města navzájem mohou pomoct.

Delegace města Chust se do Žďáru nad 
Sázavou dostala poprvé 15. prosince 2016. 
Starosta Chustu přivezl do Žďáru návrh 
partnerství. Zájem Chustu stát se partner-
ským městem vycházel z dlouhodobé pozi-
tivní spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpat-
ské oblasti. Následně byl návrh schválen a 
navržena partnerská smlouva. Tuto smlou-

vu o partnerství nejprve 4. července schvá-
lilo zastupitelstvo Chustu a následně 7. září i 
zastupitelstvo Žďáru nad Sázavou. 

Kraj Vysočina spolupracuje na partner-
ské úrovni se Zakarpatskou oblastí již od 
roku 2007. Meziměstská partnerství probí-
hají od roku 2010 mezi Jihlavou a Užhoro-

dem, od roku 2012 mezi Pelhřimovem a Mu-
kačevem a od letošního roku mezi Třebíčí a 
Rachivem. V současné době se připravují 
partnerství mezi Novým Městem na Mora-
vě a Čopem a Jaroměřicemi nad Rokytnou 
a Berehovem.

 (red)

Žďár má nové partnerské město! Chust je nám velmi podobný

Slavnostní podpis partnerské smlouvy Foto: Nikola Adlerová

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. 
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin 
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny: 

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení,  kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s., nebo touto 
společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) 
nadzemního vedení.  

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení  nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav 
vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti  E.ON Česká republika, s.r.o.,  
a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu, ve kterém 
budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli 
distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit 
vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz.

Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu

Nadzemní vedení  |  napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Nadzemní vedení  |  napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Podzemní vedení  |  do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost

Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN  | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m

Vedení VN  | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,6 m

Vedení VVN  | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m

Dřeviny poblíž elektrického vedení musí být ořezány
V případech, že vlastníci či uživatelé ne-
movitostí (pozemků) neodstraní nebo 
neprovedou ořez dřevin v rozsahu, mo-
hou zaměstnanci naší společnosti ane-
bo jiné pověřené osoby na základě plné 
moci následně na dotčené pozemky 
vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin 
provést vlastními prostředky.

Věříme, že v zájmu zajištění bezpečné a 
spolehlivé dodávky elektrické energie bude 
ořezům a odstranění dřevin z blízkosti elek-
trického zařízení věnována náležitá pozor-

nost. Předem Vám děkujeme za zveřejnění 
informací uvedených na plakátu.

Doba provedení zásahu
Kácení dřevin mimo les se provádí zpra-

vidla v době vegetačního klidu vyjma přípa-
du, kdy správní orgán umožní kácení mimo 
vegetační klid. Kácení dřevin v lese se pro-
vádí celoročně. Ořez větví je možný celoroč-
ně. Doporučené období je však první polo-
vina vegetačního období – tedy od března 
do června. Ořez v zimě se nedoporučuje.

Období vegetačního klidu není jedno-

značně stanoveno v žádném právním před-
pise a záleží na místním orgánu ochrany 
přírody, který toto může stanovit v rámci 
svého stanoviska k žádostem o povolení 
nebo oznámení kácení. Výjimku tvoří přípa-
dy, kdy je dřevinou přímo ohrožen provoz 
nadzemních vedení.

Pro případé informace volejte E.ON zá-
kaznickou linku 800 773 322 nebo navštivte 
www.eon-distribuce.cz

 
 (red)

Čekají nás důležité změny ve výběru 
místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Město Žďár nad Sázavou zavádí 
poplatek obecně závaznou vyhláškou, 
jejíž znění najdete na stránkách města.

Poplatníkem je každý občan s trvalým 
pobytem ve Žďáru nad Sázavou, cizinec s 
trvalým nebo přechodným pobytem delším 
než 90 dnů, dále vlastník bytu, rodinného 
domu nebo stavby určené k individuální re-
kreaci, ve které není žádná osoba hlášena k 
trvalému pobytu. Obecně závazná vyhláška 

stanoví možnosti osvobození od poplatku, 
jež je třeba správci daně řádně ohlásit a do-
ložit. Připomínáme, že povinnost platit po-
platek mají i osoby hlášené k trvalému po-
bytu na adrese ohlašovny (Žižkova 227/1), 
mezi nimiž je nejvyšší počet dlužníků. 

Pro rok 2018 bude platná obecně závaz-
ná vyhláška číslo 3/2017. Přináší některé 
změny ve výběru poplatku. Zásadní změ-
nou je splatnost poplatku, a to k 30. dub-
nu, kdy bude splatná částka 580 korun na 
osobu s trvalým pobytem za celý kalendářní 
rok, tato změna se týká i cizinců. Pro vlastní-
ky bytů, rodinných domů nebo rekreačních 
objektů zůstává splatnost k 31. říjnu, dochá-

zí k navýšení sazby na 760 korun za rok. 
Další významnou změnou je vedení 

osobního daňového účtu každému poplat-
níkovi tak, jak to vyžaduje zákonná úprava. 
Každý člen domácnosti bude mít samo-
statný variabilní symbol, na který budou 
připisovány došlé platby. V průběhu března 
2018 budeme rozesílat složenky s novými 
platebními údaji. Jelikož se poplatek váže 
k osobě poplatníka, každému poplatníkovi 
tyto platební údaje zůstanou i v případě, že 
změní adresu na území města, jméno nebo 
příjmení. 

Poplatek je z pohledu zákona daní, ří-
zení o něm probíhá podle daňového řádu. 
Zákonná úprava zakládá poplatníkovi práva 
a ukládá povinnosti, především povinnost 
poplatek řádně uhradit a ohlásit změny roz-
hodné pro jeho výpočet. Odpovědnost za 
úhradu poplatku za nezletilé děti přechází 
na jejich zákonné zástupce, za nesvéprávné 
osoby na jejich opatrovníky, kterým jsou vy-
měřovány případné nedoplatky.

Nedoplatek městský úřad vyměří pla-
tebním výměrem nebo hromadným před-
pisným seznamem, nezaplacený poplatek 
může zvýšit až na trojnásobek. Upozorňuje-
me, že při vymáhání nedoplatků využíváme 
i služby exekutorského úřadu. 

Se svými dotazy se můžete obrátit na 
Alenu Šimkovou, komunální odbor MěÚ, 
telefon 566688187, e-mail: alena.simkova@
zdarns.cz. 

 (red)

Pozor na změnu způsobu platby poplatku za odpad. Od nového roku

Před lety se nás naše děti ptaly: „Bude-
me mít někdy normální Vánoce?“, neboť v 
době před vánočními svátky se naše do-
mácnost každoročně změnila v příprav-
nu, skladiště i výrobnu všeho, co je ke 
zdárnému uskutečnění Ostrova pohody 
potřeba. Tak abychom vše dobře zvládli, 
vydatně nám pomáhaly a stále pomáha-
jí a s nimi mnoho ochotných kamarádů, 
přátel a příznivců.

Je nad naše síly vyjmenovat, kdo všech-
no v průběhu uplynulých let obohatil tuto 
tradiční předvánoční akci. Proto chceme 
poděkovat všem jednotlivcům i organiza-
cím, kteří věnovali svůj čas, um, práci, nápa-
dy, snažení i finance k jejímu uskutečnění a 
přispěli tak ke krásné sváteční atmosféře v 
našem městě. Klobouk dolů…

Jelikož máme letos „kulatiny“, rozhodli 
jsme se program poněkud rozšířit. Pořa-
dy proběhnou nejen v Městském divadle, 
ale také na radnici nebo třeba v Batyskafu 
v průběhu šesti prosincových dnů. Obsa-
hem částečně navážeme i na barokní notu 
celorepublikových oslav. Pro návštěvníky 
jsou přichystané divadelní pohádky, pěvec-
ká vystoupení, folklorní tance, předvedení 
kejklířských mistrovských kousků, fyzické 

básně, umělecké tisky a jiné. Možná potkají 
i anděly na chůdách, poslechnou si kramář-
ské písně, zasoutěží si a vyrobí pěkné věci v 
tvořivých dílnách. 

Podrobný program, prosím, sledujte na 
našich webových stránkách, na plakátech a 

v tisku. Vybírejte a přijďte! Vstupné již tradič-
ně zůstává dobrovolné - hlavně díky finanč-
ní podpoře města Žďáru nad Sázavou, Kraje 
Vysočina a laskavých sponzorů, kterým sr-
dečně děkujeme.

 Pavla a Martin Müllerovi 

Ostrov pohody se blíží. Všichni jste srdečně zváni

Loutkové představení na Ostrově pohody Foto: archiv

Ilustrační foto Foto: archiv
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Na ždárském sídlišti Stalingrad se ve 
čtvrtek 12. října sešli obyvatelé takzva-
ných svobodáren s místostarostou Jose-
fem Klementem a dalšími zástupci měs-
ta a institucí odpovědných za sociální 
oblast.  Veřejné setkání se zaměřilo na 
řešení sousedského soužití, zapojování 
občanů do vytváření koncepce bydlení 
ve městě nebo např. na vznik funkce do-
movníka - preventisty na svobodárnách.

Setkání spoluorganizované Agenturou 
pro sociální začleňování facilitovala lokální 
poradkyně Agentury Jiřina Mázlová. Zpo-
čátku se nejvíce diskutovalo o hlučném 
chování dětí a dospělých na chodbách a v 
okolí domu, kouření ve společných prosto-
rách a nezamykání domovních dveří. Příči-
ny shledávali nájemníci domů zejména v 
nedostatečné kapacitě bytů a vysoké kon-
centraci problémových nájemníků v někte-
rých domech. Navrhovali změnit strukturu 
nájemníků rozstěhováním do jednotlivých 
domů a také zřídit prostor pro trávení vol-
ného času dětí. „…tady je 40 dětí v jednom 
domě, a to pak nemůžete chtít, aby se zamy-
kaly dveře,“ poznamenala jedna z účastnic.

Dalšími body k představení a diskuzi byla 

opatření, vyplývající ze Strategického plánu 
sociálního začleňování města Žďár nad Sá-
zavou, který byl vypracován ve spolupráci 
s Agenturou pro sociální začleňování. Mís-
tostarosta Josef Klement představil záměr 
vytvořit novou koncepci bydlení ve městě, a 
zároveň vyzval občany, aby se tvorby přímo 
zúčastnili. Výzvu účastníci přijali pozitivně, 
navrhovali možná opatření a zajímali se o 
možnosti, jak se zapojit. Princip prostupné-
ho bydlení shrnul místostarosta takto: „…
my bychom chtěli vytvořit sociální bydlení na 
časově omezenou dobu. Lidé, kteří splňují po-
žadavky, což je samozřejmě dodržování do-
movního řádu či placení nájemného, postou-
pí na ten další schodek, opět časově omezený, 
například na dobu dvou let, a pak se posunou 
zase na další stupeň bydlení. Finále je, aby se 
tito lidé posunuli do běžného komerčního ná-
jmu.“ 

V lokalitě bude od ledna 2018 zřízena 
také funkce domovníka – preventisty. Obča-
né živě diskutovali o jeho roli, a jestli má do-
movník pocházet přímo z lokality, či nikoli: 
„…domovník nemůže být člověk, kterej tu by-
dlí, kterej je s každým příbuznej…, protože ty 
lidi ho sežerou…,“ vyjádřil se  jeden z disku-
tujících. Jiný se naopak domníval, že pokud 

bude domovník schopen řešit s konkrétní-
mi nájemníky problémové situace, může to 
být i místní. „Ten člověk by měl jednak sbírat 
potřeby tady, a třeba i sám řešit, a to nejenom 
v tomto objektu, ale na všech svobodárnách,“ 
doplnil místostarosta. 

Celé setkání proběhlo v poklidném a 
konstruktivním duchu. Město chce v této 
praxi pokračovat a bude dbát, aby obyva-
telé sídliště byli pravidelně a s dostatečným 
předstihem na podobná setkání zváni. Na 
příštím setkání, na jaře příštího roku, budou 
účastníci také seznámeni s výstupy z jedná-
ní. Veřejná setkání s občany jsou jedním z 
nástrojů pro oblast bydlení naplánovaných 
v rámci Strategického plánu sociálního za-
čleňování. Cílem tohoto opatření je, díky 
komunikaci s občany a jejich zapojení do 
procesu, zlepšování kvality života všech 
obyvatel Žďáru 3.

„Poděkování patří nejen obyvatelům lo-
kality, kteří se aktivně zapojili do diskuse, ale 
také pracovníkům Agentury pro sociální za-
čleňování, kteří nám pomáhají v komunikaci 
s místními obyvateli a řešením problematiky 
sociálního vyloučení ve Žďáře nad Sázavou,“ 
dodává místostarosta.

(red)

Žďárský Senior Point připravil u příle-
žitosti oslav Mezinárodního dne senio-
rů pro dříve narozené obyvatele města 
pestrý program. Od 3. do 6. října na ně 
čekalo rukodělné tvoření, hudební bla-
hopřání nebo společná historická exkur-
ze. Vrcholem týdne byla účast žďárského 
družstva seniorek na Seniorské minio-
lympiádě. 

„Dny seniorů vnímáme jako možnost při-
pravit pro naše návštěvníky něco netradiční-
ho,“ říká jedna z kontaktních pracovnic Seni-
or Pointu Barbora Marinčová. Program oslav 
se pracovnice snaží přizpůsobit zájmům 
a přáním klientů. Stále aktuální jsou ruční 
práce a tvořivé dílny. Seniorské dny nabídly 
hned dvě takové akce – výrobu podzimních 
dekorací z  filcu a tvoření z pedigu. Rukoděl-
né tvoření často seniory „chytne“ a věnují se 
mu  nadále i ve volných chvílích. 

Radost udělal seniorům svým vystou-
pením Petr Bergner, mistr světa v nepře-
tržité hře na klavír.  Zájemci si mohli užít 
také vzdělávací akci, kterou byla společná 
exkurze do Moučkova domu. Z odborného 
výkladu se dozvěděli mnoho historických 
zajímavostí o našem městě. 

Vrcholem Dnů pro seniory byla účast 
družstva seniorek na Seniorské miniolympi-
ádě v Havlíčkově Brodě. Pravidelný trénink 
účastnicím zajišťuje aktivita Cvičte s námi, 
kterou má žďárský Senior Point ve své na-
bídce hned dvakrát v týdnu. „Naše družstvo 
výborně reprezentovalo Žďár nad Sázavou 

v různých disciplínách, třeba v házení šipek, 
stavění pyramidy, kuželkách nebo ve slalomu. 
Díky skvělé organizaci hostitelského Senior 
Pointu v Havlíčkově Brodě byla olympiáda 

opravdu nezapomenutelným zážitkem pro 
všechny zúčastněné,“ uzavírá Marinčová. 

 
 Senior Point

Obyvatelé městských bytů se potkali s vedením města k diskuzi

Žďárské seniorky reprezentovaly naše město na olympiádě

Ne vždy jsem byla cílevědomá. Ani by mě 
nenapadlo, že bych se mohla dostat tam, 
kde všude jsem za poslední rok stála.

Mé předešlé úspěchy v národních a kraj-
ských výtvarných soutěžích se staly mými 
kořeny. Základem k něčemu, co mi ukazu-
je, jakou budoucnost si chci stavět, jakého 
života chci jednou dosáhnout. A pravda je 
taková, že když něco chcete, uvěříte tomu a 
jdete si za tím, máte velkou možnost úspě-
chu.

12. 10. 2017 jsem byla pozvána Sdru-
žením soukromých škol Čech, Moravy a 
Slezska do Senátu České republiky v Praze. 
Jednalo se o předávání ocenění v soutěži 
„Mladý řemeslník roku 2017,“ pod záštitou 

1. místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše 
Horské. Ze všech soukromých škol se vybí-
ralo 20 nejúspěšnějších studentů. Já jsem 
měla tu čest stát mezi těmi 20 nejlepšími, 
držet v rukou cenu a říkat si: „Dokázala jsem 
to.“

Učitelé na mé škole mě postavili na start. 
Rodina i přátelé mě motivovali a já se roz-
hodla běžet vpřed.

Tímto textem chci poukázat na to, že sny 
a cíle, které v sobě máme, chtějí ven. A je jen 
na nás, jak s tím naložíme. 

Já děkuji za skvělou zkušenost, která se 
mi naskytla, a jsem připravená dál objevo-
vat samu sebe.

Nikola Truksová, 2. ročník

Studenti píší do novin: Jdu za svým snem
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

V září 1957 byl zahájen provoz mateřské 
školy Okružní. Rozhodli jsme se slavit 

celý rok a ne pouze jeden den v roce. Čís-
lo 60 nás provází každý měsíc.

V lednu jsme s rodiči namotali 60 bam-
bulí na strom Bambulovník, karnevalového 
reje v únoru se zúčastnilo 60 masek, v břez-
nu jsme společně s rodiči četli 60 pohádek.

V dubnovém odpoledni řádilo 60 čaro-
dějnic a čarodějů, v květnu jsme s mamin-
kami ozdobili 60 papírových klobouků.

Červen a září jsme 60 kilometrů věnovali 
procházkám ve městě v rámci Roku českého 
baroka a do přírody za jeřabinami a šípky. V 
říjnu jsme zase ve spolupráci s rodiči vytvo-
řili 60 přírodních mandal.

Listopad bude osvětlený 60 lampionky a 
v prosinci dáme 60 vánočních hvězdiček do 
našeho školkového betlému.

Všichni jste zvaní navštívit a zavzpomínat 
na naší mateřskou školu 6. prosince 2017!

Kolektiv MŠ Kamarád

60 let - školko, s tebou mě baví svět aneb přijďte zavzpomínat 
na svou mateřskou školku

Charitativní projekt Zkoleduj se zpří-
jemní podvečer letošní první adventní 
soboty v Městském divadle ve Žďáře 
nad Sázavou. Na akci se podílejí studenti 
místního gymnázia a herec, žďárský ro-
dák Petr Vaněk se svým spolkem Surikati 
z. s.

Myšlenka charitativního koncertu vznik-
la vloni, kdy se konal pod záštitou pražské-
ho divadla Minor. Se žďárským gymnáziem 
projekt spolupracuje poprvé. Na akci se 
podílí asi 30 studentů rozdělených do tří 
skupin. 

Pěvecká skupina má za úkol nacvičit ne-
tradiční pojetí vánočních koled, se kterými v 
divadle vystoupí. O zbytek programu se sta-
rají samotní organizátoři – kolegové a hosté 

herce Petra Vaňka, známého například z fil-
mu Všechno nebo nic. Písně si s vystupující-
mi může zazpívat i publikum. 

Další skupiny studentů se pak podílí na 
propagaci akce, nebo zhotovení drobných 
výrobků a dárkových předmětů, které si 
budou návštěvníci moci koupit v předsálí 
divadla a pomoci tak dobré věci.

Vstupné na předvánoční akci je dobro-
volné, veškerý výtěžek poputuje na Společ-
nost pro ranou péči, která pomáhá rodinám 
s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným 
postižením ve věku od narození do sedmi 
let. 

Přijďte 2. prosince v 19 hodin do Měst-
ského divadla i Vy!

Tereza Brhelová, absolventka gymnázia

Unuď se u pohádky a přecpi se cukrovím? 
Ne – Zkoleduj se!
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Zvýšení bezpečnosti dopravy na ulici Santiniho Foto: Jakub Axman

Nikola Truksová Foto: archiv

Senioři soutěží na olympiádě Foto: Senior Point
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Nezodpovědná matka.
V podvečerních hodinách přijala MP 

oznámení o sedící podnapilé ženě u závory 
do lesa na ulici Dvorská, která křičí na své 
malé dítě v kočárku. Na místo neprodleně 
vyjela hlídka strážníků, která dotyčnou ženu 
našla. Následným zjištěním se podařilo hlíd-
ce ženu ztotožnit. Jednalo se o ženu ve věku 
okolo 30 let a jejího 2 letého syna. I když 
dotyčná hlídce tvrdila, že žádný alkohol ne-
požila, byl jí za tímto účelem proveden test 
na přítomnost alkoholu s tím, že následně jí 
byla zjištěna hodnota 2,97 promile alkoholu 
v dechu. Vzhledem k tomu, že žena nebyla 
schopna samostatné chůze a ohrožovala 
tak sebe i své dítě, bylo nutné ji předat od-
povědné osobě. Podařilo se následně zjistit 
otce dotyčné ženy, který se dostavil na mís-
to a dceru s jejím synem si převzal do své 
péče.

Věc byla dále postoupena MěÚ ve Žďáře 
nad Sázavou – odboru sociálnímu.

Kontroly hřbitovů.
Pravidelně se v období „Dušiček“ zaměři-

ly hlídky MP a Asistenti prevence kriminality 
na zvýšenou kontrolní činnost hřbitovů a je-
jich blízkého okolí. Účelem těchto kontrol je 
preventivně předcházet případným kráde-
žím předmětů z hrobů a krádežím osobních 
věcí, které mají návštěvníci hřbitovů sebou. 
V minulosti se v podobné případy objevily. 

V rámci ochrany majetku byla též věno-
vána pozornost odstaveným a zaparkova-
ným vozidlům u hřbitovů. Hlídková činnost 
byla vzhledem k velkému počtu vozidel, 
kterými návštěvníci ke hřbitovům přijížděli, 
zaměřena na dodržování dopravního zna-
čení a průjezdnost komunikací. 

Následky silného větru.
Kvůli velmi silnému větru došlo 29. října 

2017 na území Žďáru nad Sázavou ke ško-
dám na majetku. Na služebnu MP bylo v 
této souvislosti přijato několik desítek ozná-
mení o zlámání stromů, větví a poškození 
dalšího veřejného i soukromého majetku. 
Na některých místech ve městě tato situ-
ace přinesla i dopravní komplikace. Hlídky 
strážníků MP spolupracovaly se složkami 
IZS, které odstraňovaly následky způsobené 
touto kalamitou.

Následně MP zajistila další bezpečnost-
ní opatření týkající se oblasti lesa u Staviš-
tě, kde došlo k značnému polomu stromů 
a hrozilo osobám při vstupu do těchto 
prostor nebezpečí ohrožení života nebo 
újma na zdraví. Městská policie provedla v 
součinnosti s odborem životního prostře-
dí MěÚ technická opatření - zapáskování 
přístupových míst a rozmístění upozorňo-
vacích cedulí na zákaz vstupu. Kontrolní 
činnost zde bude probíhat minimálně do 
konce letošního roku.

 
 Luboš Skřivánek, MP

Městská policie

Hotel Tálský mlýn – Od 1. 11. 2017 byla 
pronajata restaurace novému nájemci. Ob-
sazenost hotelu v říjnu byla 55,90 % a hotel 
navštívilo 333 hostů. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu restaurace.

Hotelový dům Morava – Obsazenost hote-
lového domu v říjnu byla 92,01 %. Zájemci o 
umístění reklamních billboardů na budově 
(4 volná místa) volejte na 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 volejte na telefonní číslo 603 228 148.

Relaxační centrum – V říjnu navštívilo Rela-
xační centrum celkem 17798 návštěvníků (z 
toho bazénovou část 14435, wellness 3261 
a solnou jeskyni 102). Klienty pojištěné u 
ČPZP upozorňujeme na plavání v říjnu a 
listopadu vždy v úterý 14–16 hodin a v so-
botu 10–13 hodin (75 minut zdarma). Zá-
jemci o umístění reklamy volejte na tel. čísla 

737203054, 603228148. Ve vstupní hale 
Relaxačního centra připravujeme stálou 
výstavu fotografií. SPORTIS přijme na brigá-
du strojníka, sledujte naše webové stránky 
www.sportispo.cz. 

Zimní stadión – V současné době se stále 
realizuje rozšíření zázemí pro stolní tenis a 
připravuje se rekonstrukce některých šaten. 
Zájemci o pronájem ledové plochy a veřej-
né bruslení sledujte naše webové a face-
bookové stránky.  

Fotbalový stadión – Zájemci o pronájmy 
fotbalových ploch volejte na telefonní číslo 
734 760 598.

Streetpark – Naše organizace dostala do 
správy nové středisko s názvem Streetpark. 
O tomto středisku čtěte na jiném místě to-
hoto čísla.

Lyžařské tratě – Začínáme s přípravou me-
chanismů a smluv na nadcházející zimní se-
zónu. SPORTIS

SPORTIS informuje

Konec roku je pro Základní uměleckou 
školu Františka Drdly ve Žďáře nad Sáza-
vou hektické období. Tou dobou se koná 
několik velmi zajímavých akcí, na které 
jsou všichni občané srdečně zváni.

28. listopadu 2017 - Koncert učitelů ZUŠ
17 hod, sál ZUŠ

Jako každý rok v tomto listopadovém 
čase, tak i letos se připravují učitelé hudeb-
ního oboru ZUŠ na svůj výroční koncert. Na 
koncertě ukáží to nejlepší, co se snaží ma-
lým studentům předat. Ten se letos usku-
teční přesně v den výročí narození sklada-
tele Františka Drdly - žďárského rodáka, po 
němž má od roku 1988 škola i své jméno. V 
programu koncertu učitelů zazní rozmanité 
skladby především pro dechové nástroje s 
doprovodem klavíru. Můžeme se těšit na 
rozmanitá nástrojová seskupení a také na 
sólový zpěv. Vstupné je dobrovolné.  

11. prosince 2017 - Adventní koncert ZUŠ
18.00, Městské divadlo

Letošní rok je ve znamení oslav českého 
baroka, proto právě svůj adventní koncert 
věnuje ZUŠ Františka Drdly barokním sklad-
bám jak českým, tak i světovým. Na koncer-
tě vystoupí kromě sólistů i mnoho nástro-
jových skupin a souborů, a také zazpívají 
pěvecké sbory. Vstupné je dobrovolné. 

16. prosince 2017 - Koncert Ite, missa est
18.00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a 
sv. Mikuláše

V barokní programu vystoupí dětský pě-
vecký sbor Žďáráček ze ZUŠ Františka Drdly 
pod vedením Mgr. Pavla Schmidta a Mgr. 
Dany Foralové. Sboristy doprovodí tanečni-
ce z farnosti Žďár nad Sázavou 2. Vstupné je  
dobrovolné.

 ZUŠ

Základní umělecká škola má nabitý podzim! Hledali jsme jednu z prvních návštěvnic nové knihovny. 
A našli! Podle fotky na facebooku…

  Vánoční  jarmark
15.12. 13:00 - 17:00
16.12. 9:00 - 13:00

Dárek na poslední chvíli.
Active - SVČ Horní 2

Mikulášská nadílka
5.12. 16:00

Vstupenky v předprodeji.
Active - SVČ Horní 2

Vánoční výstava „Vánoce v modrém”
  5.12. 2017 - 7.1.2018 

MODROTISK - Danzinger
PORCELÁN - Daniela Kosová

ŠUSTÍ - Ludmila Kočišová
Galerie Stará radnice

Vánoční JUCHUCHU dopoledne s Activem
16.12.  9:00 - 11:45

Zábavně pohybové vánoční dopoledne.
Active Club,  Dolní 3

Vánoční dílna
18.12.  9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Výroba vánočních ozdob, dárků a dekorací.
Active - SVČ Horní 2

12. ročník střelecké soutěže o vánočního kapra
19.12. od 14:30

Vystřelte si vánočního kapra a spoustu
 dalších zajímavých cen.

Active - SVČ Horní 2

Vánoční koncert
21.12. od 16:00

Přijďte si vychutnat taneční a hudební vystoupení,
které pro Vás připravily děti z kroužků Active.

Active - SVČ Horní 2

Advent
Active - SVČ Žďár nad Sázavou 

Vás srdečně zve na vánoční program... 

Žďárský pěvecký sbor Žďáráček Foto: archiv

Knihovna Matěje Josefa Sychry slavila 
letos 15. října třicet let od otevření nové 
budovy. Při té příležitosti vznikla i výsta-
va Vy & my 1987 – 2017. 
„Když jsme probírali staré fotografie z 
otevření, zaujala nás jedna s dívkou, kte-
rá si čte u regálu s knihami,“ říká ředitel 
knihovny Roman Kratochvíl. „Řekli jsme 
si, že ji zkusíme najít a udělat s ní stejnou 
fotku jako před třiceti lety. Naskenovaný 
snímek jsme zkusili dát na facebookový 
profil knihovny s výzvou, aby se nám dív-
ka, nebo ti, kteří ji poznají, ozvali,“ vysvět-
luje Kratochvíl. 
A děly se věci. Během chvíle začaly „na-
skakovat“ komentáře a totožnost dívky 
byla vyřešená.

„Jela jsem autem z Prahy, kde pracuji, do 
Žďáru za rodiči, sestrou a synovcem Vojtíš-
kem. Pořád mi pípaly sms a zprávy z messen-
gera. Bylo mi to divné, zase tolik lidí mi denně 
nepíše, ale řídila jsem, takže mě to nechávala 
celkem v klidu. Až mi volala mamka, té to tedy 
beru, neb se o mě pořád bojí, když řídím, a ta 
mi to řekla. Pak jsem zastavila a zjistila, kolik 
lidí mě poznalo a psalo mi, že mě hledají a že 
má sestra mě už prozradila,“ popisuje prů-
běh pátrání Jitka Češková. „Určitě jsem byla 
moc překvapená, potěšená - kdo by nebyl po-
těšen krásnou neznámou, jak byla fotka na-
zvaná - no a i trochu vyděšená, že už je to tolik 
let,“ dodává nalezená Jitka Češková.

Původní fotografie vznikla při otevírání 
knihovny. „Podle šatů jsme tam byli se Žďá-
ráčkem zpívat, bylo mi tehdy jedenáct. Byla 
to slavnostní událost a knihovna se mi moc 
líbila. Všude to vonělo novotou a knihami a já 
tu vůni knih mám odmala moc ráda. Koukala 
jsem, že na té fotce čtu pohádkovou knížku, 
ty jsem určitě četla také, ale já v té době už 
milovala Trosečníky z Vlaštovky od Arthura 
Ransomeho a Foglarovy Rychlé šípy a všech-
ny dobrodružné romány, co bylo možné číst,“ 
vzpomíná Jitka Češková. 

A jaká byla Jitka Češková čtenářka jako 
dítě a co čte nyní? „Do knihovny jsem chodila 
od malička. Pamatuji si, že jsem si v té době 
půjčovala 11 knížek týdně a četla jsem úplně 
všechno možné. Milovala jsem Děti z Buller-
bynu, ty jsem v té době měla přečtené určitě 
víc jak 60x, Pipi Dlouhou Punčochu, tu jsem 
četla více než 30x. Měla jsem takový sešit, kam 
jsem si nejen psala všechny přečtené knížky, 
ale i jsem si čárkovala, kolikrát je mám přečte-
né. A co čtu teď? Pořád téměř vše, i když na to 
nemám tolik času. Z praktických důvodů pou-
žívám více elektronickou čtečku. Pořád mám 
ráda příběhy. Moc ale nemusím detektivky. 

Mám totiž takový divný styl čtení, přečtu si 
knihu tak do třetiny a pak, protože jsem zvě-
davá, tak si přečtu posledních 10 stránek a 
pak tu knížku teprve dočtu, což je u těch de-
tektivek takové nevhodné. Pořád mám zvyk 
knížky číst vícekrát. Ráda si ji přečtu jednou 
pro ten příběh a pak ji čtu znovu a objevuji, 
co jsem při prvním čtení přehlédla. Z knih, co 
mám ráda – Ikona od Fredericka Forsytha, 
Den trifidů od Johna Wyndhama, Nemusí být 
vždycky kaviár od Johannese Maria Simmela. 
Teď mám rozečtený Malý život od Yanagihary 
Hanyaové a Lovce draků od Khaleda Hossei-
niho.“ Tolik Jitka Češková, nalezená krásná 
neznámá ze staré fotky z knihovny…

Knihovna Matěje Josefa Sychry

Jitka Češková před 30 lety Foto: archiv Jitka Češková dnes Foto: archiv
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Slova zastupitelů města
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Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni  
10. listopadu 2017 celkem 21 194 ob-
čanů ČR přihlášených k trvalému poby-
tu. 

(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
Anna Dočkalová   21.05. ZR 3
Marek Bejdák   16.08. ZR 1

Tereza Tlustá   02.09. ZR 1
Vítek Vytlačil    11.09. ZR 1
Mikuláš Chlup   13.09. ZR 3
Sára Plíšková  13.09. ZR 1
Lukáš Sejtko  14.09. ZR 4
Patrik Dospěl    17.09. ZR 4
Maxmilián Filip   20.09. ZR 4
Martin Karpíšek   23.09. ZR 2
Julie Hodková   28.09. ZR 6
Ondřej Dočekal   30.09. ZR 6

Životní jubilea v prosinci 2017
Irena Jeřábková  06.11. 85 let ZR 1

Marie Klátová  06.12. 85 let ZR 4
Jarmila Michálková  14.12. 94 let ZR 3
Jan Kubík  21.12. 90 let ZR 7
Vlasta Pajerová  23.12. 85 let ZR 2
Marie Jelínková  25.12. 90 let ZR 1
Františka Fialová  25.12. 97 let ZR 1
Marie Brožová 28.12. 85 let ZR 1
Ludmila Šprdlíková  30.12. 90 let ZR 1

 Srdečně gratulujeme!

Kronika města Žďáru nad Sázavou

Region Žďár nad Sázavou je ideálním 
místem pro vyznavače běžeckého ly-
žování. Město Žďár nad Sázavou tento 
sport významným způsobem podporu-
je a údržbu lyžařských běžeckých tratí 
zajišťuje jeho příspěvková organizace 
SPORTIS. Údržbu tratí pravidelně pod-
poruje také Kraj Vysočina. Veškeré in-
formace včetně online sledování údržby 
získáte na webových stránkách www.
skizdarsko.cz. 

Lyžařské tratě v tomto regionu slouží jak 
obyvatelům Žďáru nad Sázavou a přilehlých 
obcí, tak široké veřejnosti z nejrůznějších 
míst naší republiky. Tratě kopírují území 
obcí tak, aby je co největší počet z téměř 
30000 stálých obyvatel regionu měl na do-
sah. A svojí polohou, profilem a pravidelnou 

údržbou si získaly stovky příznivců lyžování 
nejen z Vysočiny. Velkou předností těchto 
tratí je možnost lyžování oběma technikami 
- klasicky i bruslením - po celé délce 50 km 
upravených tratí. Včetně lesních úseků po-
tom celkem upravujeme téměř 80 km tratí.

Mezi okolní obce regionu, které se na 
úpravě stop podílejí, patří především Ham-
ry nad Sázavou, Velká Losenice, Subregion 
Velké Dářko a Nové Veselí. 

Velký vliv na masivní rozvoj běžecké-
ho lyžování v tomto regionu měl zisk zlaté 
medaile Martina Koukala na MS v italském 
Val di Fiemme v roce 2003 na MS v běhu 
na lyžích na 50 km volnou technikou, kte-
rý tak odstartoval novou etapu žďárského 
lyžování, především lyžování pro širokou 
veřejnost.

Vladimír Kovařík

Obec Krásné se 107 obyvateli se stala v 
sobotu 7. října místem zahájení nového 
ročníku okresní hry Plamen 2017/2018 
pro mladé hasiče od 6 do 15 let a zahájen 
tak byl i nový ročník okresní soutěže ha-
sičského dorostu ve věku od 15 do 18 let. 

Téměř 800 účastníků (660 mladých ha-
sičů a 140 dorostu) osminásobně převýšil 
počet trvale žijících v této obci a tak tato 
malá obec byla v tento den doslova „na no-
hou“. I když počasí závodům příliš nepřálo 
a některé disciplíny musely být zrušeny a 
přesunuty na jarní část, pořadatelé – Od-
borná rada mládeže při OSH ČMS, místní 
Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad, 
připravili v tomto malebném koutu Vysoči-
ny pro zúčastněné odpovídající podmínky 
pro měření sil v Závodu hasičské všestran-
nosti. Na start hry Plamen se dostavilo 40 
pětičlenných hlídek v kategorii mladší, 46 
hlídek starších, 16 hlídek v kategorii do-
rostu a 19 juniorských jednotlivců. Soutěží 
se účastnila i hasičská mládež SDH Žďár nad 
Sázavou 2 – Zámku. V kategorii mladšího 

dorostu vybojovala 1. místo Nikola Šustro-
vá, ve středním dorostu 3. místo Dana Drd-
lová a ve starším dorostu 2. místo Natálie 
Pošvicová. Dorostenecké družstvo chlapců 
skončilo v závodu hasičské všestrannosti na 
2. místě. Mladí hasiči byli v kategorii mladší 

zastoupeni dvěma hlídkami, kterým se příliš 
nedařilo, a obsadili 31. a 34. místo. Dvě hlíd-
ky byly zastoupeny ve starší kategorii a i zde 
se tentokrát smůla lepila na paty – nakonec 
z toho bylo 13. a 41. místo. 

 (red)

Plamen zažehnul v Krásném. Žďárští hasiči se ukázali

Lyžařské trasy jsou již připraveny na běžkařeAnketa pro zastupitele města Žďáru nad Sázavou
V listopadovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů města na další anketní otázku. Jaké jsou pro Vás priority při 

schvalování rozpočtu města na rok 2018? 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. 

Protože hodnoty se rodí nejen kvalitní 
prací, ale nutně i investováním kapitálu, náš 

klub Žďár-Živé město konzistentně s minu-
lými roky klade důraz na to, aby byl rozpo-
čet proinvestiční. 

To znamená, aby rostl v celkovém ba-
líku peněz podíl na investice, ať již do stá-
vajícího nebo zcela nového majetku města, 
a naopak klesal podíl těch peněz, které se 
takzvaně pouze “projídají”, jde o různé ne-
produktivní provozní výdaje a neefektivní 
spotřebu. 

Z konkrétních projektů je pro nás na rok 
2018 prioritou těchto pět:

•         Infrastrukturní a rozvojové projekty 

v podobě pokračování rekonstrukce sídliště 
Vodojem (etapa II), rekonstrukce Vysočan 
(V Lískách, Na Úvoze) a výstavba na sídlišti 
Klafar

•         Revitaliazce dětských hřišť
•         Revitalizace zeleně ve Stržanově a 

dalších místních částech
•         Nové zázemí pro fotbal a tenis
•         Zřízení reprezentativního a plno-

hodnotného turistického informačního 
centra

Martin Mrkos

Martin 
Mrkos

ŽĎÁR ŽIVÉ MĚSTO
zastupitel a radní
města 
Žďáru nad Sázavou

Priority rozpočtu našeho města na rok 
2018 jsou pro nás jednoznačné. Vždy bu-

deme podporovat veškeré investice, které 
budou prospěšné pro obyvatele našeho 
města. V bydlení nové lokality pro výstavbu 
rodinných i bytových domů, v zaměstna-
nosti výstavbu další etapy průmyslové zóny. 
Budeme podporovat investice do moder-
nizace stávajících a výstavbu nových spor-
tovišť, dětských hřišť. Budeme podporovat, 
aby město spoluinvestovalo stavbu tělo-
cvičny pro dvě největší střední školy Gym-
názium a VOŠ a SPŠ, kterou kraj Vysočina 
schválil již v letošním roce. Chceme využít 
svého vlivu na to, aby naše město bylo bez-

pečné, aby byly postupně řešeny složité do-
pravní uzly, které jsou nebezpečné a před-
pokládají investice do krajských i městských 
komunikací. V neposlední řadě chceme, aby 
naše město zůstalo stále čisté a řešily se pro-
blémy i v ekologii. Chceme, aby koncentro-
vaná kamionová doprava středem našeho 
města byla omezena a odkloněna. Chceme 
také prosadit více zeleně v našem městě a 
údržbu stávající zeleně, zejména stromů.

Ludmila Řezníčková

Ludmila
Řezníčková

ANO 2011 
zastupitelka a radní
města 
Žďáru nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou hostí letošní mistrov-
ství České republiky jednotlivců a dvo-
jic v moderních elektronických šipkách. 
Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 
25. listopadu v 11 hodin v Kulturním 
domě.

Do Žďáru se díky této akci dostane celá 
česká špička v šipkách. Celý turnaj je veřej-
ně přístupný a otevřený i dalším závodní-
kům. Nad celou akcí převzal osobní záštitu 
i starosta města Zdeněk Navrátil. „Jsem rád, 
že se mistrovství republiky v šipkách usku-
teční zrovna u nás ve Žďáře. Vidím smysl v 
podpoře menších sportů a hlavně podpoře 
mladých sportovců,“ dodal Navrátil.

Finále jednotlivců by mělo být mezi 19. - 
21. hodinou v sobotu.

(red)

Šipky ve Žďáře již brzy

Příjmy města, to jsou naštěstí z gruntu 
stojaté vody. Potřebnou hladinku doplní v 
příštím roce 20mil. dočerpaných z Fondu 
správy finančních prostředků. Loni se z re-
zervoáru neupustila ani kapka, naopak se 
dolilo 7mil., na současných 88. To minulé 
vedení umělo zvednout stavidla. Vyprázdni-
lo z rezervy 254 mil. za 4 roky, jen to šplou-

chlo. A ještě o tomu teď kážou vodu, když 
pili víno. 

Hlavní proud finančních toků na provoz 
města bystří několika vodopádů investič-
ních akcí, kde zahučí např. 23mil. na novou 
ulici Barvířská na Klafaru, 12mil. na komplet-
ní rekonstrukci Alšovi ulice na Vodojemu, 
18mil. na ulice V Lískách a Na Úvoze, 20mil. 
na první etapu rekonstrukce zázemí fotbalu 
a tenisu, 8mil. na výkupy potřebných po-
zemků, atd. 

Každý zastupitel má jiný odstín představ, 
jak zregulovat řečiště pro zbylé pramínky 
podpory spokojeného života v našem měs-
tě, abychom se cítili jako ryby ve vodě. Pro 
některé je živou vodou množství kulturní 
akcí. Jiní chodí se džbánem pro vodu inves-
tic do obnovy kulturních památek.  

Ostatní žádají, aby se vynořilo více dět-

ských hřišť a plácků nad hladinou naších 
sídlišť. Pro mnoho z nás se zrcadlí na hladi-
ně Sázavy pod Žďárem skutečnost, že jsme 
hrdým městem sportu.  

Osobně si myslím, že je třeba ode vše-
ho krapet. Protřepat, nemíchat. Moje zcela 
konkrétní priorita je zdravotnictví. Oceňuji, 
že se paní ředitelce Polikliniky podařilo vy-
čistit kalné vody dlouholetého soudního 
sporu a odblokovat prázdné prostory na 
oddělení rehabilitace. Rozpočet už počítá s 
renovaci vodoléčby. 

Tak, ať v tom schvalování neplaveme, ale 
raději se domluvíme. Já v to věřím, protože 
bez pevné víry dokážeme chodit po vodě, 
jen když mrzne.

Radek Černý

Radek
Černý

zastupitel a radní
města 
Žďáru nad Sázavou

Slova zastupitelů: Komentář k rozpočtu 2018
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! Víte, že...

... se město vypisuje veřejné soutěže o 
drobné zakázky? Soutěže jsou vypsány 
na webu města a jsou veřejné.

Reprezentanti Žďáru nad Sázavou na Plameni 2017/2018 Foto: archiv SDH
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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

Občané bydlící ve městě Ždár nad Sázavou se mohou  
připojit k více než  68 000 domácnostem a 570 
obcím po celé České republice využívajících výhod 
úspěšného celorepublikového projektu Občanům. 
Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně 
ušetřily na energiích 5 250 Kč ročně

Garantem a organizátorem tohoto projektu je společnost  
Občanům s.r.o., která zajišťuje výhodnější služby pro vás 
i vaše sousedy. V rámci aktuální kampaně je možné získat 
levnější dodávky elektřiny, plynu a také získat dodatečnou 
úsporu na vodě. Díky vysokému počtu zapojených domác-
ností, spolků a i firem jsou ceny nižší až o 25 % oproti běž-
ným cenám na trhu. 

Registraci pro domácnosti můžete vyplnit on-line na  
www.setrimeobcanum.cz a to z pohodlí vašeho domova.  
Nebo si domluvte schůzku s naším koordinátorem.  
Ten se za vámi zastaví a spočítá vám úsporu přímo na zákla-
dě dodaných podkladů. 

Josef Toman, tel. 777545734
E-mail: josef.toman@obecobcanum.cz
Zavolejte nebo klidně pošlete sms. Ozvu se.

Bezplatná registrace
do celostátního projektu

Vysoutěžili jsme výhodnější služby pro vás i vaše sousedy.

99 Kčměsíčně

za interaktivní televizi

SATT iTV

ELEKTROCENTRÁLY

SHOZY PRO STAVEBNÍ SUŤ

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

STYLOVÁ, PROSTORNÁ, VYBAVENÁ,
KOMFORTNÍ, ÚSPORNÁ, … 
Zjistěte sami, která slova nejlépe vystihují naši novinku. 
Zaujme Vás mimo jiné Low Bi-xenonovými světlomety, 
elegantní linkou LED denního svícení, hodnotným 
interiérem, moderními motory a řadou vyspělých 
asistentů. Taková je prostě ŠKODA RAPID SPACEBACK! 
JEDNÍM SLOVEM NEPOPSATELNÁ.

Navštivte nás a seznamte se s vozem ŠKODA RAPID 
SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01  Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz

NOVÁ ŠKODA

RAPID
SPACEBACK  

Untitled-219   1 9.10.2017   10:18:05
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Další akce naleznete na www.zdarns.cz v kalendáři akcí. 

Změna programu vyhrazena.

DĚTEM
středa 22. listopadu, 9.00, 11.00 a 14.00
čtvrtek 23. listopadu, 9.00 a 11.00
Čtyřlístek v pohádce
Městské divadlo

sobota 25. listopadu, 15.00
Jak byla vosa Marcelka ráda, že je 
Městské divadlo

středa 29. listopadu, 9.00 a 11.00
Robinson 
Městské divadlo

sobota 2. prosince, 9.00 až 12.00
Den pro dětskou knihu
Knihovna M. J. Sychry

sobota 2. prosince, 10.00 až 17.00 
Vánoční tvořivá dílna
Muzeum nové generace

DUCHOVNÍ AKCE
neděle 10. prosince, 19.00
Bohoslužba v Batyskafu
kulturní centrum Batyskaf

sobota 16. prosince, 19.00 až 21.00
Nikodémova noc
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

KONCERTY
úterý 21. listopadu, 18.30
Kollárovci 
Dům kultury

sobota 25. listopadu, 20.00
Highland Fest no 9.
kulturní centrum Batyskaf

úterý 28. listopadu, 17.00
Koncert učitelů ZUŠ a jejich hostů
Základní umělecká škola

středa 29. listopadu, 19.00
Progres 2 
Městské divadlo

čtvrtek 30. listopadu, 19.00
Dagmar Pecková a Barocco sempre giovane
Dům kultury

sobota 9. prosince, 20.00
Karel na nákupech
Jazzmine club

DIVADLO
3. prosince, 19.00
Celebrity, s.r.o.
Městské divadlo

úterý 12. prosince, 19.00
Začínáme končit 
Městské divadlo

středa 13. prosince, 19.00
Polib tetičku, aneb nikdo není bez chyby
Městské divadlo

KULTURNÍ AKCE
neděle 26. listopadu, 19.00
Up the Glen 
kulturní centrum Batyskaf

čtvrtek 7. prosince, 17.17
Barevná sklíčka II. 
Knihovna M. J. Sychry

pátek 15. prosince, 20.00
Scars of Dephts vol. IV
kulturní centrum Batyskaf

sobota 16. prosince, 21.00
Marty‘s Henpecked Club
kulturní centrum Batyskaf

VZDĚLÁVACÍ AKCE
úterý 21. listopadu, 16.00
Olejomalba - zimní krajina 
Knihovna M. J. Sychry

úterý 28. listopadu, 16.30
Zázraky vesmíru 
Knihovna M. J. Sychry

středa 29. listopadu, 17.00
Sex v době temna 
Muzeum nové generace

neděle 3. prosince, 19.00
3 600 km pěšky po hranicích Československa
kulturní centrum Batyskaf

středa 6. prosince, 16.00
O setkávání s krajany ve světě 
Husova kaple

úterý 12. a středa 13. prosince,  19.00
Chytrý kvíz
kulturní centrum Batyskaf

SPORTOVNÍ AKCE
pátek 24. a čtvrtek 25. listopadu
MČR v šipkách jednotlivců a dvojic
Dům kultury

VÝSTAVY
pátek 1. prosince až neděle 7. ledna 2018
Betlémy a betlémáři
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 5. prosince až neděle 7. ledna 2018
Vánoce v modrém
úterý až pátek 10.00-12.00 a 14.00-17.00
sobota a neděle 14.00-17.00
Galerie Stará radnice


