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V první polovině června se uskutečnil již 
v pořadí čtvrtý Den Žďáru aneb Žďáráci 
pro Žďáráky. Tradičně je o tuto akci mezi 
obyvateli města velký zájem.

„Jsme moc rádi, že Žďáráci tuto akci pojali 
za svou již během krátké doby, kdy se koná,“ 
říká Zdeněk Navrátil, starosta města. První 
Den Žďáru se uskutečnil teprve v roce 2015. 
„Potěšilo nás, že i po loňském roce jsme Den 
Žďáru posunuli ještě dál. Vloni šlo o velmi 
významné výročí povýšení Žďáru na město. I 
když letos nebyla takhle silná dějová linie, lidé 
přišli v hojném počtu,“ dodává Navrátil.

Den Žďáru se uskutečnil 9. června. Večer 
na Žďáráky čekaly dva vrcholy. Nejprve vy-
stoupil zpěvák Petr Kolář, následně se usku-
tečnila artistická pozvánka na 100. výročí 
vzniku Československé republiky.

Příští rok se můžou obyvatelé těšit na 
Den Žďáru 2019 v obdobném termínu.

 (red)

Vážení spoluobčané,
je mi velkou ctí vás opět oslovit ve Žďár-

ském zpravodaji. Jsem moc rád za to, že 
jsme si v červnu už počtvrté připomněli 
naše město oslavami Dne Žďáru. Je moc 
fajn alespoň jednou za rok si najít čas, zavřít 
náměstí pro dopravu, potkat sousedy, po-
bavit se při kultuře a říct si, že jsme součástí 
jednoho města. O tom, jak se Žďár bude v 
létě měnit k lepšímu, o tom bych se s Vámi 
chtěl podělit v těchto řádcích.

Letošní léto bude ve znamení řady inves-
tičních akcí, u nichž byla v posledních třech 
letech zahájena příprava a jež vstupují do 
realizace. Pokud začnu chronologicky, tak 
hotova už je obnova zeleně ve Stržanově. 
Místní tak mohli počátkem června svou tra-
diční pouť oslavit již na nové „návsi“. Od jara 
běží obnova ulic Na Úvoze a K Přehradě, kde 
se realizují veškeré sítě včetně komunikací. 
Pokračuje výstavba na Klafaru, letos bude 
zahájena nová ulice Barvířská. Startují i sou-
kromí investoři bytových domů. Díky akti-

vitě města zde vyroste 9 bytových domů s 
kapacitou více než 150 bytů. Také proto byla 
již na ulici Sázavská zřízena nová zastávka 
MHD.

Vedle bydlení je nejdůležitější doprava. 
Běží obnova Strojírenské ulice, příští rok 
se bude pokračovat dál. Zásadní budou 
investice do nejvytíženějších křižovatek. 
Nové pruhy pro odbočení a nový přechod 
čeká křižovatku Novoměstská x Neuman-
nova a do zkušebního provozu spustíme 
miniokružní křižovatku Wonkova x Student-
ská. Vedle nových zastávek MHD, které fun-
gují na Klafaru, vznikne další na Brněnské 
ulici ve směru k nádraží. Těšit se můžeme i 
na nové přechody pro chodce na ulici Stro-
jírenská a 1. máje. Páteřní cyklostezka se le-
tos dočkala opravy od „klafarského“ mostu 
po fotbalová hřiště, příští rok budeme po-
kračovat za Domem kultury. S radostí pak 
mohu oznámit, že město získalo dotaci na 
vybudování cyklostezky z Piláku na Strža-
nov. Začne se stavět už letos na podzim a od 
příštího roku tak budou moci pěší a cyklisté 
směřovat do místní části Stržanov bezpečně 
podjezdem pod silnicí I/37.

V oblasti sportu, vzdělávání a kultury 
byly zahájeny práce na výstavbě nového zá-
zemí pro mládežnický fotbal a pro tenisty. 
Právě tenisté by již letos v zimě mohli pinkat 
v nové nafukovací hale. Obnova čeká také 
sportovní areál u „čtyřky“, který se obnoví 
v průběhu dvou let. Žďárští skauti a další 
volnočasové spolky se již těší na obnovu 
vodárny na Farských humnech. Zde město 

uspělo i s žádosti o dotaci z EU. 
Dovolte mi prosím, abych na závěr po-

přál všem žákům a studentům úspěšné 
ukončení školního roku a vám všem krásné 
léto, prázdniny a nastávající čas dovolených. 
Třeba se potkáme na některé z kulturních či 
sportovních akcí, které se na nás všechny v 
létě ve Žďáře chystají.

  Zdeněk Navrátil
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Divoká mláďata jsou ohrožený druh
Měsíc červen je měsícem myslivosti. Ten 
byl zvolen proto, že se v něm rodí nejvíce 
mláďat ve volné přírodě. Obracíme se na 
občany s žádostí o omezení volného po-
bíhání psích miláčků v průběhu venčení.

Ve volné přírodě, v nízké vegetaci, se v 
této době objevují hnízdící druhy ptactva 
a mláďat živočichů. Většina z nich před ne-
bezpečím (lidé, psi, kočky) neutíká, ale na-
opak se přitisknou k zemi či do krytu a vy-
čkávají, až nebezpečí pomine.

Všechna tato mláďata jsou ohrožena ne-
jen tím, že by je váš mazlíček přímo zabil (a 
věřte, že to dokáží i plemena, do nichž byste 
to nikdy neřekli). Jsou vystavena také riziku, 
že od psa načichnou, například poté, co je 
pes olíže. Jejich matka je již nepřijme a ona 
uhynou.

Dále je dobré myslet na to, že mláďata 
v prvních dnech po narození nemají speci-
fický pach svého druhu, jsou ve většině pří-
padů odložená. To neznamená, že by se jich 
matka zřekla, nýbrž je chrání před nebez-
pečím. Je vždy někde nablízku, ale chrání je 
před načichnutím jejího pachu. Stala by se 
tak snadnou kořistí pro predátory.

Žádáme, abyste neodnášeli takto nale-
zená mláďata ani na ně nesahejte. Skutečně 
nejsou opuštěná, jen se brání před drav-
ci. Pokud budete mít i tak podezření, že je 
dané mládě opuštěné, konzultujte tuto situ-
aci s osobou znalou tohoto problému dříve, 
než se ho dotknete! Takovou osobou může 
být odbor životního prostředí Městského 
úřadu ve Žďáře nad Sázavou nebo třeba váš 
známý myslivec.

Podobná situace, ale někdy s možnými 
následky pro pobíhajícího psa, může nastat 
při setkání s bachyní prasete divokého, kte-
rá má u sebe malá selata. Samozřejmě k na-
padení dochází jen v některých případech, 
ale i fingovaný útok a zastrašování naježené 
bachyně není pro návštěvníka krajiny nic 
příjemného. Pokud k takové situaci již do-
jde, je nutné za stálého sledování bachyně 
a jejich reakcí ustoupit zpět do bezpečného 
prostoru, kdy i bachyně o nás přestane jevit 
zájem, a z takové lokality odejít či ji velkým 
obloukem obejít.

Ještě agresivněji reaguje bachyně v ta-
kovýchto případech na vyrušení či napa-
dení psem. Zde mnohem pravděpodobněji 
dojde k útoku na psa, který končí v lepším 
případě pohmožděním psa, v horším přípa-
dě tržnou ranou, a někdy i usmrcením psa. 
Psů se ostatně riziko napadení týká celoroč-
ně, jelikož jej prasata divoká vnímají jako 
predátora, který je ohrožuje, ale kterému 
jsou schopni se bránit. Proto se také často 
psovi postaví, anebo rovnou sama zaútočí. 
Lepší je psy ve volné krajině, kde jsou kryto-
vé podmínky pro zvěř, nevypouštět. Nejen 
proto, že je to zakázané zákonem o mysli-
vosti (viz. ust. § 10 odst. 1 zák. č. 449/2001 
Sb. - povinnosti vlastníků domácích a hos-
podářských zvířat a vlastníků pozemků), ale 
hlavně proto, že by náš čtyřnohý kamarád 
mohl být zraněn či usmrcen vyrušeným či 
napadeným prasetem divokým.

Děkujeme Vám za pochopení naší výzvy 
a pevně věříme, že je zájmem nás všech 
ochrana přírody a zachování druhů v ní ži-
jících.  Ladislav Holeš, OŽP

Výběrová řízení. Rada města schválila 
vyhlášení výběrových řízení na akce „Rekon-
strukce budovy bývalé vodárny na učebny 
pro neformální a zájmové vzdělávání“, „Re-
konstrukce sportovního areálu ZŠ Švermo-
va 4“ a „Revitalizace sportovní zóny“. Jde o 
dlouho plánované investiční akce města, 
které po realizaci zase zkvalitní život ve Žďá-
ru. Zejména rekonstrukce staré vodárny je 

akcí, na jejíž prosazení a budoucí realizaci 
jsem velice pyšná. 

Výsledky konkurzních řízení na ředi-
tele základních škol. Rada města vzala na 
vědomí usnesení konkurzní komise o výbě-
ru vedoucího pracovníka na místo ředitele 
školy pro základní školy 2. a 4. ve Žďáru nad 
Sázavou a jmenovala do funkce ředitele 2. 
ZŠ Mgr. Miroslava Kadlece a ředitele 4. ZŠ 
PaedDr. Jaroslava Ptáčka. 

Tělocvična pro SPŠ a Gymnázium. 
Rada města jedná již mnoho měsíců s Kra-
jem Vysočina o vybudování důstojné tělo-
cvičny pro tyto dvě střední školy, které jsou 
zřizované krajem. Město se chce aktivně po-
dílet na výstavbě této tělocvičny a stát se i 
spoluinvestorem. Je to z toho důvodu, aby 
tělocvična mohla sloužit i občanům Žďáru a 
platícím sportovním oddílům. Kraj Vysočina 
podmiňuje vybudování tělocvičny spolufi-

nancováním ve výši jedné třetiny nákladů, 
město za to chce snížit platby za provozní 
hodiny v budoucí tělocvičně v poměru k 
profinancované částce. Jednání se snad již 
chýlí ke konci. 

Smlouva o nakládání s odpadem – do-
datek. Rada města souhlasila s dodatkem 
smlouvy se stávajícím dodavatelem služeb 
v odpadovém hospodářství – společností 
AVE Vysočina s.r.o. Tato společnost je ná-
stupnickou organizací za společnost ODAS 
Miloslav Odvárka, která prováděla služby v 
odpadovém hospodářství ve městě mnoho 
let. Vzhledem k tomu, že zatím není vůle na 
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
těchto služeb k ověření aktuálních cen na 
trhu, byl dodatek schválen v předloženém 
znění. Jednalo se o navýšení cen za služby v 
odpadovém hospodářství dle inflace. 

Ludmila Řezníčková

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Ludmila
Řezníčková

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Laň jelena evropského s mláďaty Foto: archiv

Nemocnice Nové Město na Moravě pořá-
dá svou první veřejnou sbírku. Důvodem 
je rozsáhlá rekonstrukce dětského oddě-
lení a pořízení nového vybavení. Výtěžek 
sbírky půjde konkrétně na vybavení do 
nového oddělení.

Náklady na stavbu, které dosáhnou 80 
milionů korun, platí zřizovatel nemocnice 
– Kraj Vysočina. „Bohužel mobilní vybavení 
pokojů a ambulancí není součástí nové budo-
vy. Proto nutně potřebujeme moderní poloho-
vatelná lůžka pro děti v závažném stavu a pro 
děti po úrazech a operacích,“ uvádí Tamara 
Pecková, tisková mluvčí nemocnice.

Vedení novoměstské nemocnice popr-
vé ve své historii vyhlašuje na zařízení dět-
ského oddělení veřejnou sbírku. Jedna z 
možností, jak do veřejné sbírky na vybavení 
dětského oddělení přispět, jsou zapečetěné 
kasičky, které budou na různých místech v 
našem regionu. 

„Teď už jsou kasičky i ve Žďáře nad Sáza-
vou. Na recepcích městského úřadu a Rela-
xačního centra. Do jedné můžete přispět v Lé-
kárně U Asklépia na žďárské poliklinice.Právě 
tahle kasička se plní nejrychleji. Aby šlo do po-
kladničky dále přispívat, museli jsme ji rozpe-
četit. Bylo to poprvé a bylo to napínavé. Kolik 

asi peněz se do téhle malé krabičky vejde? Na 
sbírkový účet pro dětské oddělení naší nemoc-
nice putuje 7 847,- Kč. Děkujeme,“ doplňuje 
Pecková. Další možností, jak přispět do sbír-
ky, je poslat peníze na sbírkový účet zřízený 
pro tento účel - 115-7096220287/0100. 

Sbírka je určena také na zajištění příjem-
ného prostředí pro dětské pacienty. Projekt 
nového dětského oddělení pamatoval na 
hernu pro hospitalizované děti. Ta by měla 
být zařízena tak, aby děti mohly alespoň na 
chvíli zapomenout na své trápení.

Pacienti a zdravotníci se nového oddě-
lení dočkají v moderním pavilonu „Pro kom-
fort malých pacientů a jejich doprovodu je 
potřeba vybavit naše další prostory dětským 
nábytkem a dekoracemi. Naše dětské oddě-
lení zajišťuje péči v okrese Žďár nad Sázavou, 
kde žije přibližně 21,5 tisíce dětí. Z nich hospi-
talizujeme každý rok okolo 1 500 dětí, dalších 
1 000 osob projde lůžky dětského oddělení 
jako doprovod. Ročně provedeme v našich 
specializovaných ambulancích přes 12 000 
vyšetření malých pacientů,“ uvedl primář 
dětského oddělení Martin Chalupský.  

Přispějte na sbírku i vy. Můžete tak ná-
sledovat Město Žďár nad Sázavou, které již 
přispělo 150 tisíc korun. 

(red)

Přispějte na nové dětské oddělení!
Nemocnice pořádá první veřejnou sbírku

 Foto: Klára Šustáčková

 Foto: Barbora Štěpánková

 Foto: Michaela Prokešová

Jaký byl poslední měsíc 
pohledem Žďáráků?

Nově opravené pískoviště
na ulici Okružní.

Vzrostlá a rozkvetlá květnatá
louka u Dolního hřbitova.

Ozdobený Trojiční sloup na náměstí 
Republiky v rámci svátku Božího těla.

Další Žďárák se přiblížil významnému 
ocenění. Poslanecká sněmovna schválila 
návrh na udělení státního vyznamenání 
za hrdinství pro Jaroslavu Doležalovou 
in memoriam. 

V průběhu května se poslanecká sně-
movna zabývala lidmi, kteří se zasloužili o 
Českou republiku. Jedním z takových lidí je i 
žďárská rodačka Jaroslava Doležalová, která 
v průběhu druhé světové války pomáhala 
malé Jarmilce, a to i za cenu velkého osob-
ního rizika.

Tuto skutečnost reflektoval Radek Zle-
sák, poslanec ze Žďáru nad Sázavou, a 
navrhl Jaroslavu Doležalovou na udělení 
státního vyznamenání za hrdinství. „Státní 
vyznamenání je jedna z nejvyšších možných 
poct, které stát může takovým lidem, jako je 
Jaroslava Doležalová, udělit. Jedním z mých 
cílů ve sněmovně je reprezentovat zájmy žďár-
ských rodáků. I proto byl logický krok, že jsem 
se rozhodl navrhnout právě tuto významnou 
Žďáračku na státní vyznamenání,“ popisuje 
Zlesák.

Poslanecká sněmovna jej jednomyslně 
podpořila a hlasy 149 poslanců návrh po-
stoupila dále prezidentovi České republiky. 
Ten rozhoduje o udělení či neudělení stát-
ního vyznamenání. O jeho rozhodnutí se 
dozvíme 28. října 2018, kdy se tradičně na 
Pražském hradě státní vyznamenání předá-
vají.

Posledním Žďárákem, který státní vyzna-
menání získal, byla rychlobruslařka Martina 
Sáblíková. Tu prezident ocenil Medailí za zá-
sluhy. Jaroslava Doležalová i Martina Sáblí-
ková jsou držitelky i Ceny města Žďáru nad 
Sázavou.

(red)

Získá další Žďárák 
státní vyznamenání?

 Foto: Miroslav Krča

Den otevřených zahrad se 
ve žďárském zámku povedl.
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Namísto svatojánské pouti se letos žďár-
ská delegace vydala na dalekou pouť 
do partnerského města Cairanne v jižní 
Francii. 

Cestovali jsme pohodlným autobusem 
společnosti ZDAR, přesto jsme se po celo-
noční a celodenní jízdě cítili unaveni po-
dobně jako Hannibal, jehož vojsko neda-
leko odtud překročilo řeku Rhônu a místní 
starověcí obyvatelé nevěřícně zírali, jak 100 
000 mužů a 37 slonů kráčí rovinami směrem 
k alpským průsmykům.

První vinice zde založili nedlouho poté, 
vojska jimi však kráčela po celý středověk, 

zejména v dobách, kdy v nedalekém Avigno-
nu sídlil papež a obyvatelé žili v opevněném 
městě na vrcholu nízkého pahorku, odkud 
mohli dobře sledovat, zda z okolních vesnic 
nepřicházejí signály upozorňující na blížící 
se nepřátelské nájezdníky.

Dnes je historické kamenné srdce města 
především turistickým lákadlem, zatímco 
obyvatelé žijí blíže vinicím, někdy přímo v 
nich. Najdete tu sem tam olivu, místy trsy 
levandulí a ostrůvky růží, jinak se kolem 
vás donekonečna táhnou jen a jen vinice 
a kolem vína se zde také všechno točí. A 
vinná réva vrací obyvatelům jejich lásku a 
péči hojností sklizně mimořádné kvality, 

která před třemi lety získala světové oceně-
ní – Cru des Côtes du Rhône, tedy doložku 
stejné kvality, jakou se pyšní třeba slavné 
Châteauneuf-du-Pape.

Sedíme ve stínu platanů na náměstí - par-
ku Esplanade Žďár nad Sázavou a já si uvě-
domuji, že jsme sem nejeli tu dálku ani kvůli 
vínu, ani kvůli historickým pamětihodnos-
tem, ani kvůli přírodním krásám, ale kvůli 
přátelům. Cairannští si letos připomínají 40 
let partnerství s belgickým Flobecqem a 15 
let od podpisu vzájemné spolupráce s námi. 
Dokud se budeme setkávat jako přátelé nad 
sklenkou vína, dokud budeme společně 
prolézat jeskyně v Aven d`Orgnac a šplhat 
na skály nad kaňonem řeky Ardèche, bude 
mít smysl trmácet se celý den a celou noc 
přes celou Evropu a zase zpátky.

Dokud budeme přáteli, bude mír, málem 
bychom si už řekli, když vtom na náměstí 
Žďár nad Sázavou vtrhnou rozjaření muš-
ketýři a s provensálským šarmem odhazují 
v dál široké klobouky, tasí ostré kordy, v 
druhé ruce skrytou dýku. Propukají první 
souboje a málem už se žďárským Flamber-
gům podaří dobýt celý kraj Orange, v tom 
se však ozve potlesk, Belgičané i Francouzi 
jsou nadšeni z představení, které jsme při-
vezli, hlavně z nočních soubojů zapálený-
mi kordy. Kruhovou křižovatkou projíždí již 
pošesté kolem dokola červený Renault, děti 
zírají na naše mušketýry s otevřenou pusou, 
dospělí fotí.

Nezbývá než pogratulovat Flambergu 
za všechna skvělá vystoupení, Václavu Koš-
ťálovi za vynikající organizaci i tlumočení a 
vydat se na cestu domů. Za rok se všichni 
setkáme znovu, tentokrát u nás.

Zbyněk Vintr -  předseda Komise pro
mezinárodní a regionální spolupráci

Žďárští mušketýři obsadili papežské vinice ve Francii

Mušketýři z Flambergu během výjezdu do Cairanne Foto: Zdeněk Málek

Doba prázdnin a dovolených je již na do-
sah. Na úseku cestovních dokladů a ob-
čanských průkazů nastanou k 1. červenci 
2018 změny, o kterých vás na dalších řád-
cích informujeme.

Cestovní pasy v nových lhůtách vyřízení
S nástupem hlavní turistické sezóny se 

rozšiřují možnosti pro rychlé vyřízení ces-
tovního pasu. Dosud lze žádat o cestovní 
pas ve standartní lhůtě do 30 dnů a ve zkrá-
cené lhůtě do 6 pracovních dnů. Nově od 
1. července 2018 lze cestovní pas vyřídit ve 
třech možných režimech (lhůtách).

Rozšíření této služby je řešením zejména 
v těch situacích, kdy občan musí vycestovat 
urychleně, neplánovaně a nemá cestovní 
doklad nebo jeho cestovní doklad je neplat-
ný. Nově se proto zřizuje v Praze pracoviště 
Ministerstva vnitra (MV), které bude schop-
no nabírat a vydávat cestovní doklady (i 
občanské průkazy) ve zkrácených lhůtách, 
v krajním případě i v pracovní dny ve lhůtě 
24 hodin.

Jaké budou od července možnosti pro 
podání a vyřízení dokladů?

1. Doba vyřízení do 30 dnů. O pas lze žá-
dat na pracovišti cestovních dokladů měst-
ského úřadu. Správní poplatek činí i nadále 
600 Kč (pro občana mladšího 15 let 100 Kč). 
Je-li doklad připraven k vyzvednutí, lze sle-
dovat na webových stránkách městského 
úřadu. Obvyklá doba vyřízení jsou 3 týdny 
ode dne podání. Doklad si lze vyzvednout 
na městském úřadě, kde o něj bylo žádáno, 
ale i na jiném městském úřadě v České re-
publice. Tento údaj sdělí žadatel při podání 
žádosti. Za převzetí pasu u jiného úřadu 
uvedeného v žádosti je účtován správní po-
platek 100 Kč.

2. Doba vyřízení do 5 pracovních dnů. 
O pas lze požádat na pracovišti městského 
úřadu nebo přímo v Praze na pracovišti MV. 
Správní poplatek činí 3 000 Kč (pro občany 
mladší 15 let 1 000 Kč). Doklad si lze vyzved-
nout buď na městském úřadě, kde byla po-
dána žádost, nebo přímo na pracovišti MV. 
Volbu žadatel sdělí při podání žádosti.

3. Doba vyřízení v pracovní den do 24 
hodin. O pas lze požádat na pracovišti měst-
ského úřadu nebo v Praze na novém praco-
višti MV. Správní poplatek činí 6 000 Kč (pro 
občany mladší 15 let 2 000 Kč). Tento doklad 
si lze vyzvednout pouze na pracovišti MV v 
Praze!

Nově zřizované pracoviště Ministerstva 
vnitra pro příjem žádostí o cestovní doklady 
a občanské průkazy sídlí na adrese Pankrác 
1623/72, Praha 4. 

U Ministerstva vnitra nelze podávat žá-
dosti o doklady ve standardní 30 denní lhů-
tě, jen ve lhůtách zkrácených.

Novinky v občanských průkazech
Od 1. července se rovněž rozšiřují mož-

nosti pro vyřízení občanského průkazu. Ob-
čanský průkaz je především veřejná listina, 
kterou občan prokazuje své jméno, příjme-
ní, podobu a státní občanství. Občanský 
průkaz může dobře sloužit také jako cestov-
ní doklad do velké skupiny častých prázdni-
nových destinací a nahradí tak cestovní pas.

Nově bude podobně jako u cestovních 
pasů možné vyřídit občanský průkaz ve 
třech lhůtách. Do 30 dnů, do 5 pracovních 
dnů a v pracovní dny do 24 hodin. Nově 
zřízené pracoviště MV bude přijímat žádos-
ti ve zkrácených lhůtách nejen u pasů, ale 
i pro vydání občanských průkazů. Postupy 
podání žádosti a převzetí občanského prů-
kazu, lhůty i místo jsou obdobné, jak shora 
popsáno u cestovních pasů.

Podstatně nižší jsou správní poplatky 
spojené s vyřízením občanského průkazu.

Ve zkrácené lhůtě do 24 hodin činí 1 000 
Kč (pro občana do 15 let 500 Kč). Ve zkráce-
né lhůtě do 5 dnů činí poplatek 500 Kč (pro 
občana do 15 let 300 Kč).

Kontaktní elektronický čip
Mimo rozšířených možností pro vyřízení 

občanského průkazu dochází k významné 
technické novince – elektronické občanské 
průkazy (eOP). Nově budou plošně vydává-
ny již jen občanské průkazy (a to i pro osoby 
mladší 15 let) s tzv. „čipem“ (kontaktní elek-
tronický čip).

Nově vydávané občanské průkazy s kon-
taktním elektronickým čipem budou zajiš-
těny některými identifikačními a deblokač-
ními osobními kódy, které si budou občané 
volit při převzetí nového občanského prů-
kazu (populárně to můžeme přiblížit zajiš-
ťovacím kódům platebních karet). Aktivace 
elektronického čipu bude na úvaze jeho dr-

žitele. Aktivace bude možná při převzetí ob-
čanského průkazu nebo i kdykoliv později. 
Nový typ občanského průkazu neznamená 
pro jeho držitele žádné nové povinnosti.

Kontaktní elektronický čip bude umož-
ňovat ověření identity držitele občanského 
průkazu vzdálenou autentizací a postupně 
tím rozšíření služeb elektronické veřejné 
správy (tzv. eGovernment). 

Dosavadní občanské průkazy platí po 
dobu v nich uvedenou a není nutné si vy-
řizovat po 1. červenci průkazy nové (pokud 
ovšem nenastaly jiné zákonem předvídané 
okolnosti, které způsobují neplatnost ob-
čanského průkazu). Od 1. července již také 
nebude možné vydávat občanské průkazy 
s dobou platnosti jeden měsíc. Průkazy bez 
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 
na jeden měsíc budou vydávány jen v sou-
vislosti s volbami. V případě ztráty, zničení, 
odcizení bude občan muset pro urychlené 
vydání průkazu využít služby vydání řádné-
ho občanského průkazu ve zkrácené lhůtě 5 
dnů nebo 24 hodin.

Další informace k novinkám na úse-
ku občanských průkazů, cestovních pasů, 
podrobný přehled 
správních poplatků, 
bližší informace o 
pracovišti Minister-
stva vnitra a pokyny k 
vyřízení po 1. červen-
ci 2018 najdete na 
webových stránkách 
Městského úřadu.

Roman Krčil, odbor OSŽÚ

Cestování do zahraničí se blíží. Novinky při získávání pasů 

Ilustrační foto Foto: archiv

Nový skatepark slouží jak velkým, tak i malým skejťákům Foto: Radka Remarová

Skatepark byl slavnostně otevřen. Na skejtu přijel i starosta
Sen několika generací žďárských skejťá-
ků se konečně naplnil. Na začátku června 
se za účasti zástupců města a zhotovitelů 
slavnostně předal do užívání žďárským 
sportovcům nový skatepark. 

Ten ve zkušebním provozu jede již od 
jara. V území za zimním stadionem tak byl 
položen základ pro vznik budoucího areálu 
volnočasových sportů - streetparku.

V budoucnu by tady mělo v rámci celého 
areálu vyrůst hřiště pro basketbal, hřiště pro 
velmi oblíbený parkour, venkovní posilovna 
či další dětské hřiště. Streetpark by měl být 
prostorem především pro neorganizované 
sportovce a aktivní trávení volného času. 
„Celkové náklady na vybudování této první 
etapy činily šest milionů korun. Vlastní ska-
tepark tvoří přibližně polovinu. Zbytek jsou 
sítě, kterými vstupujeme do území, komuni-
kace a sociální zázemí,“ vysvětluje starosta 
města Zdeněk Navrátil, který si nové sporto-
viště také vyzkoušel. (red)
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Žďár má svůj první cyklochodník. Jedná 
se o vyhrazenou část chodníku, kde je 
povolen pohyb chodců i cyklistů dohro-
mady. Jde o první cyklochodník v Kraji 
Vysočina vůbec.

„Využili jsme novou úpravu zákona a vy-
budovali na ulici Dolní cyklochodník. Díky 
němu se legalizuje pohyb cyklistů na širokém 
chodníku,“ uvádí Josef Klement, místosta-
rosta města. Hlavními cíli cyklochodníků je 
umožnit cyklistům, aby se dostali bezpečně 
od svého bydliště (typicky sídliště) na páteř-
ní cyklostezky. „Věříme, že k sobě budou jak 
chodci, tak cyklisté ohleduplní,“ dodává Kle-
ment k bezpečnosti.

Pokud se cyklochodník osvědčí, lze před-
pokládat vybudování dalších podobných 
komunikací. 

Stezka pro chodce s povoleným vjezdem 
jízdních kol je nová zákonná úprava, která 
vstoupila v platnost teprve v polovině loň-
ského roku. (red)

16. května 2018 proběhla na dopravním 
hřišti v ulici Okružní soutěž, která sved-
la na hřiště týmy dětí ze základních škol 
Žďárska. 

Pravidelně se soutěží ve dvou katego-
riích. V kategorii mladší žáci soutěžilo 10 
družstev, v kategorii starší žáci 5 družstev. 
V týmu jsou vždy dvě dívky a dva chlapci, 
kteří v oblastním kole absolvují čtyři sou-
těžní disciplíny – jízdu na kole dle pravidel, 
jízdu zručnosti, zdravovědu a test z pravidel 
silničního provozu. 

V letošním roce čekaly soutěžící dvě zá-
sadní změny. Přímo z oblastního kola postu-
pují vítězové do kola krajského, které se le-
tos koná v Moravských Budějovicích. Místo 
praktických dovedností ze zdravovědy psali 
soutěžící test. V krajském kole bude mladší 
kategorii reprezentovat družstvo ze ZŠ Os-
trov nad Oslavou a starší kategorii ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou. Letos se až tak neda-
řilo tradičním družstvům z Polničky a Nížko-
va, která brala v minulých ročnících nejhůře 
třetí místo, ale prosadila se ZŠ Komenské-
ho 2, která v obou kategoriích obsadila 3. 
místo. Naopak se nám přihlásila družstva z 
malotřídek, která přijela sbírat zkušenosti 

pro další ročníky. Všem soutěžícím a peda-
gogům patří velké poděkování za přípravu 
a předvedené výkony.

Soutěžící jsou oceňováni vyhlašovate-
lem soutěže, kterým je Ministerstvo do-
pravy - BESIP, hlavním pořadatelem pak je 
Město Žďár nad Sázavou. Dalšími pořadateli 

jsou Active – středisko volného času, které 
zajišťuje občerstvení a zpracovávání výsled-
ků, SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sáza-
vou, odbor dopravy Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, městská policie, učitelé z do-
pravního hřiště a v letošním roce i SŠ Trivis 
Jihlava. Dagmar Pálková

Mladí cyklisté v akci Foto: Jakub Axman

Soutěž o mladého cyklistu letos opanovaly Radostín a Ostrov

Na začátku tohoto roku jsme jako měst-
ská policie podávali na Ministerstvo vni-
tra dvě žádosti o dotace z Programu pre-
vence kriminality na místní úrovni 2018. 
Zadařilo se, a tak přinášíme přehled, co 
se letos bude dít.

Na projekt příměstského tábora jsme 
získali podporu ve výši 56 tisíc korun. Opět 

budeme moci dětem ze znevýhodněných 
rodin nabídnout jinou alternativu trávení 
volného času o prázdninách. Půjde o zhru-
ba patnáctičlennou skupinu dětí ve věku 
7 – 11 let. Vzhledem k potřebám dětských 
účastníků tábora s dětmi budou pracovat 
odborníci s pověřením OSPOD.

Dalším podpořeným projektem je fo-
renzní značení kol. Už nyní kontaktujeme 

přihlášené zájemce a domlouváme si s 
nimi konkrétní termíny, kdy jim budou kola 
označena. Na služebně městské policie 
nebo na  telefonním čísle 566 622 588 se 
může osobně přihlásit každý občan, který 
má o tuto preventivní metodu zájem. Stačí 
zatím uvést příjmení, poskytnout telefonní 
číslo a nahlásit počet kol. 

Dagmar Pálková, MP

Mezi projekty městské policie je čipování kol nebo dětský tábor

Na ulici Dolní vznikl první cyklochodník na Vysočině

Cyklochodník na ulici Dolní Foto: Jakub Axman

Dalším projektem, který si zaslouží po-
zornost, je Aktivně pro Žďár (ApŽ). V 
rámci něj město řeší rozvoj dětských 
hřišť, volnočasových ploch, umístění la-
viček, podporuje charitativní projekty 
nebo přímou komunikaci s občany.

Hlavním hybatelem celého ApŽ je ko-
munitní koordinátor. Pojďme se podívat, 
co všechno se v posledních letech v rámci 
projektu povedlo realizovat nebo komu se 
pomohlo.

Prvním viditelným počinem bylo v roce 
2015 vybudování sportbedny na Farských 
humnech. Ta si získala nejen své příznivce, 
ale i své pravidelné sponzory a dárce spor-
tovních potřeb. Sportovní náčiní, které je v 
bedně uloženo, mohou využívat všichni ná-
vštěvníci parku, ať už menší nebo větší.

V roce 2016 se v rámci ApŽ, a za podpory 
sponzorů, povedlo zrealizovat opravu hřiš-
tě v ulici K Přehradě, upravit volnočasovou 
plochu na ulici Nádražní a Pelikánova nebo 
umístit pingpongový stůl na ulici Haškova. 
O rok později se za podpory patronů nebo 
garantů dařilo pokračovat v úsilí. A tak byla 
upravena a doplněna herními prvky hřiště 
v ulici Švermova a Haškova. Nový povrch 
a branky dělají radost dětem na ulici Neu-
mannova. Ve Špálově byl také těm nejmen-
ším připraven prostor pro hraní. Letos měs-
to začalo pro děti budovat nová hřiště na 
ulici Palachova, Libušínská a Lesní. Otevřena 
by měla být do prázdnin, aby si zde děti již v 
létě mohly hrát.

Z dalších aktivit je dobré připomenout 
pravidelnou podporu charitativní akce Na 

kole dětem Žďárskými vrchy. Každoročně 
nás zajímá, kde vám chybí lavičky. Následně 
jsou vybrána nejžádanější místa a tam jsou 
umísťovány. Nové dopravní hřiště bylo zpří-
stupněno veřejnosti.

Třetím rokem s námi soutěžíte v rámci 
osvětové akce Do práce na kole. A i tato akti-
vita má své příznivce mezi podnikateli, kteří 
nám pro vás věnují ceny, pohoštění, drobné 
dárky. Díky zapojení se do Místní agendy 21 
jsme podpořili v loňském roce Den dětí MŠ s 
městskou policií nebo preventivní program 
realizovaný formou divadelního představe-
ní s názvem Dýchej. A v letošním roce jsme 
byli v podání žádosti opět úspěšní.

Letos probíhá již třetí ročník Participativ-

ního rozpočtu. V tom prvním jsme na námě-
ty obyvatel upravili vstup do úvozu, vymě-
nili vodní prvek v atriu, umístili knihobudku 
a upravili jeho okolí k příjemnému posezení. 

A co se chystá letos? Připravujeme úpra-
vu veřejného prostoru na ulici Dolní a Pa-
lachova. V období od 6. června – 29. srpna 
si můžete každou středu od 18:00 přijít na 
Farská humna zacvičit. Cvičení vede zkuše-
ná trenérka Michaela Zobačová.

Plánů má Aktivně pro Žďár mnoho, po-
kud byste se chtěli zapojit, budete vítáni. 
Stačí se ozvat Radce Remarové - komunitní 
koordinátorce na radka.remarova@zdarns.
cz.

OPM

Komunitní koordinátor slaví tři roky. A s ním i Aktivně pro Žďár

Nové hřiště na Libušíně Foto: Jakub Axman

Rodina Kinských během Dnů otevřených zahrad Foto: Jiří Bárta

Zámek otevřel své zahrady veřejnosti. Přišlo přes šest tisíc lidí
Koncem května se uskutečnil osmý roč-
ník Dnů otevřených zahrad na Zámku 
Žďár nad Sázavou. Během jednoho ví-
kendu v roce otevírá své zahrady hraběn-
ka Thamara Kinsky.

„Bylo skvělé vidět, jak si návštěvníci užívají 
prostředí zámku, mají zájem o program, kte-
rý jsme pro ně připravili... Že se zkrátka dobře 
baví. I když byla předpověď počasí špatná, 
tak se na nás usmálo štěstí a bylo skvělé letní 
počasí,“ říká marketingová ředitelka zámku 
Lucie Herberová. 

Hlavním tématem bylo cestování po me-
zinárodních zahradách. A v tomto duchu 
byl letos připraven i bohatý doprovodný 
program. Návštěvníci mohli vidět ukázku 
péče o bonsaje, zahrady v kufru, výstavu 
fotografií z Nového Zélandu nebo program 
o cestování Skotskem. Kromě toho se na Pi-
vovarském dvoře konal i jarní jarmark nebo 
dětský ateliér a dílničky.

„Těšíme se na příští rok, kdy se Dny otevře-
ných zahrad uskuteční už po deváté,“ dodává 
Herberová.

(red)
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Ztráty a nálezy
Ztraceno Nalezeno
Svazek klíčů ul. Nábřežní
Svazek klíčů  náměstí Republiky
Svazek klíčů v pekařství na Libušíně
Klíč od vozu na pouti
Klíč + přívěšek u Penny
Mobilní telefon  u lékárny
Mobilní telefon v parku na ul. Blažíčkova
Pánská mikina na Městském úřadě
Menší plyšová hračka u Lidlu
Bezpečnostní řetěz na cyklistické stezce
Peněženka + hotovost ul. Santiniho

Věci jsou k vyzvednutí na Městském úřadě u 
Aleny Benešové - 566 688 146.

Kůrovcová kalamita je na obzoru
Ač se to zdá v těchto oteplujících dnech 
vzdálené a málo pravděpodobné, Žďár-
sku opět hrozí kůrovcová kalamita, tedy 
masivní přemnožení kůrovců. 

Jestli skutečně nastane, to záleží nejen 
na průběhu počasí v jarním a letním obdo-
bí, ale především na přístupu vlastníků lesů 

v průběhu roku. V souvislosti s tím Městský 
úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního 
prostředí, upozorňuje vlastníky lesů na tuto 
skutečnost a vyzývá k provedení obranných 
opatření. Více informací naleznete na webu 
města nebo v březnovém čísle Žďárského 
zpravodaje. 

 OŽP

V květnu došlo ke zkrášlení trafostanice u Základní umělecké školy Františka Drdly. Na namalování fasády se podíleli žáci 
z výtvarných oborů. Ve spolupráci s firmou E.ON proběhlo v našem městě oživení několika dalších trafostanic v rámci 
umělcekého festivalu ZDI ART FEST.

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy

Před Po

Přihlaste se o nové kompostéry
Odboru komunálních služeb byla již 
doručena zásilka 300 ks kompostérů o 
objemu 1050 l, kterou Město Žďár nad 
Sázavou získalo z dotace Operačního 
programu životního prostředí. Stále jsou 
některé volné k dispozici pro občany 
města.

Kompostéry jsou složeny v areálu firmy 
Satt, odkud budou také vydávány obča-
nům, kteří se nahlásili jako zájemci. Ti obdr-
ží zprávu o datu a čase vydání. Jsou určeny 
výhradně pro zahrady u rodinných domů, 
nikoli do zahrádkářských kolonií či chato-
vých osad.

V seznamu je zatím 200 zájemců, takže 
je ještě přibližně 100 kompostérů v rezervě 
pro ostatní. Pokud jste občany Žďáru nad 
Sázavou a máte o kompostér zájem, mů-
žete se hlásit u Miluše Kozákové z odboru 

komunálních služeb – miluse.kozakova@
zdarns.cz.

Kompostéry budou vydávány zdarma, a 
to na základě Smlouvy o výpůjčce a násled-
ně Smlouvy darovací, včetně předávacího 
protokolu. Po uplynutí doby udržitelnosti 5 
let budou kompostéry ve vlastnictví obča-
na.

OKS

Místo odběru Studánka U Křiváku
Stav vody není pitná
Datum odběru 5. června 2018
Čas odběru 8.20

Místo odběru Studánka Salvátorka
Stav vody pitná
Datum odběru 5. června 2018
Čas odběru 8.40

Informace o stavu vody je garantovaná 
pouze v den a hodinu odběru. (red)

Rozbor studánek

Tubus na baterie Foto: archiv

Městský úřad Žďár nad Sázavou se bě-
hem letošního roku zapojil do krajské 
aktivity pořádané ve spolupráci s kolek-
tivním systémem Ecobat, která se jmenu-
je Baterkománie. 

Cílem je nasbírat co nejvíce baterií nebo 
akumulátorů. Sběr probíhá od 16. dubna 
do 15. října. U hlavního vstupu do úřadu 
je umístěn sběrný box, kam může kdokoli 
nepotřebné baterie odkládat. Další box je 
umístěn ještě u bočního vchodu (od budo-
vy Hasičské pojišťovny).

V soutěži se hodnotí počet odevzdaných 
baterií jednotlivých úřadů. Ty budou po 
ukončení sběru přepočítány podle počtu 
zaměstnanců daného úřadu a úřad s nej-
vyšším množstvím posbíraných baterií na 
osobu vítězí. 

Naší základní motivací k účasti je aktiv-

ní přispění k ochraně životního prostředí. 
Dalším, a jistě neméně důležitým, motivem 
je podpora charitativního projektu. Obec, v 
jejímž úřadě se vybere nejvíce baterií, získá 
finanční příspěvek na podporu vybraného 
charitativního projektu. 

Za Žďár nad Sázavou bylo navrhnuto 
pořízení „preventivního stanu“ pro potřeby 
organizace Ponorka i města. Stan se bude 
využívat na veřejných akcích jako nástroj, 
jak zábavnou formou preventivně působit 
na děti a mladistvé v oblasti užívání návyko-
vých látek a závislostí, nevhodného chování 
a vztahů, vandalismu a kriminality, sociál-
ních sítí a internetu, finanční gramotnosti 
nebo zdravého životního stylu.

Budeme tedy rádi, pokud se rozhodnete 
do Baterkománie zapojit. Společně se mů-
žeme pokusit podpořit dobrou věc. 

OKS

Sbíráním baterií k preventivnímu stanu. Zapojit se můžete i vy

Ilustrační foto Foto: archiv

V pondělí 4. června 2018 převzali zástup-
ci spolku Putování za Santinim na zámku 
v Kamenici nad Lipou z rukou hejtmana 
kraje Jiřího Běhounka Stříbrnou jeřabi-
nu. Jedná se o významné ocenění z ob-
lasti kulturních aktivit za rok 2017. 

Tu spolek získal za festival Santiniho ba-
rokní slavnosti, které se odehrály vloni v září 
ve Žďáře nad Sázavou. „Diváci a návštěvníci 
festivalových akcí ocenili svými hlasy úroveň 
připraveného programu, a tak poděkování za 
zisk této ceny patří především jim. Všem part-
nerům a podporujícím institucím. Jménem 
organizátorů chci samozřejmě poděkovat i 
divákům,“ říká Stanislav Růžička, hlavní or-
ganizátor akce.

Rok 2017 byl vyhlášen Rokem českého 
baroka, ale také uběhlo 340 let od naroze-
ní geniálního architekta Jana Blažeje Santi-
niho - Aichla. Spolek Putování za Santinim 
při této příležitosti připravil projekt, který 
pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina při-
pomenul dílo a odkaz autora slavného 
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře. 

Celoroční aktivity projektu se odehrávaly 
v šesti místech Kraje Vysočina. Na závěr byl 
celý festival uzavřen ve Žďáře nad Sázavou. 
A to třídenním bohatým programem plným 
barokní hudby a exkurzí v doprovodu nej-
větších tuzemských odborníků na dějiny 
umění v areálu zámku a poutního kostela 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 
Součástí programu byl také barokní tanec a 
ohňostroj na náměstí Republiky. 

Na projektu Santiniho barokní slavnosti 
spolupracovaly s pořádajícím spolkem Pu-
tování za Santinim kromě Kraje Vysočina a 
Města Žďár nad Sázavou také Národní pa-
mátkový ústav, správa Zámku Kinských, Far-

ní úřad Žďár nad Sázavou nebo Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy Praha a Ústav pro 
dějiny umění. 

Pro tento rok připravují organizátoři další 
ročník Santiniho barokních slavností – Kláš-
terní noc. Úvodní část programu se usku-
teční v pátek 7. září, kdy se žďárské náměstí 
promění v taneční Santini retro kavárnu. 
Celý program včetně slovního doprovodu 
připomene významná výročí roku – pře-
devším založení republiky, Santiniho dílo 
a současnou tvář města. Vystoupí taneční 
skupina Smyk s tématem tanců z počátků 
republiky a o hudební doprovod se postará 
TaTa Band pod vedení Josefa Kučery. Kavá-

renská atmosféra ve stylu první poloviny 
minulého století bude připravena se Střední 
gastronomickou školou A. Kolpinga. 

Sobotní část 8. září se tradičně přesu-
ne do prostor bývalého kláštera, dnešního 
zámku. Galerií barokního umění a životem 
světce Jana Nepomuckého vás provede 
profesor Vít Vlnas. V bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie se představí orchestr Ensemble 
Baroque, který zahraje hudební díla cister-
ciáckých skladatelů a v poutním kostele na 
Zelené hoře vystoupí se svým sólovým kon-
certním recitálem na cembalo profesorka 
Barbara Maria Willy.

(red)

První ročník festivalu Santiniho barokní slavnosti se velmi povedl Foto: Hana Vykoukalová

Santiniho barokní slavnosti získaly Stříbrnou jeřabinu
Krátce po Dni Žďáru se rozběhla oprava 
povrchu Strojírenské ulice. Trvat by měla 
do 10. července. V současné chvíli probí-
hají práce od Nádražní ulice po Finanční 
úřad.

„Již delší dobu pozorujeme zhoršující se 
stav povrchu silnice v ulici Strojírenská. Opra-
va části ulice je důležitá, protože zde probíhá 
opravdu velký provoz vozidel,“ uvádí Zdeněk 
Navrátil, starosta Žďáru nad Sázavou. 

Hlavním důvodem rekonstrukce je vý-
měna povrchu silnice, zarovnání kanalizač-
ních vpustí a výměna obrubníků. Ulice bude 
pro vozidla uzavřena do 29. června.

(red)

Rekonstrukce 
Strojírenské ulice
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Jiří Libra je významný Žďárák, který se 
zasloužil o vznik sboru Žďáráček. Dlou-
holetý pedagog působil nejprve na 2. zá-
kladní škole, následně přešel na vedlejší 
3. základní školu, kde působil v pozici 
ředitele. Především za jeho veliký přínos 
žďárské sborové scéně byl navržen na 
Cenu města Žďáru nad Sázavou, kterou 
získal. Slavnostní předání ceny proběh-
lo před koncertem Concentus Moraviae 
v Městském divadle v pátek 8. června. 
Přinášíme podrobnější vhled do života 
Jiřího Libry. 

Můžete přiblížit vaši vůbec první učitel-
skou zkušenost?

V prvním roce mého učitelského pů-
sobení, na jaře 1955, jsem byl pověřen za-
stupováním nemocného řídícího učitele 
na jednotřídní škole v Cerekvičce, okres 
Jihlava. Poslední den mého (jak jsem se 
tehdy sebevědomě domýšlel) úspěšného 
působení přijela před školu pojízdná zubní 
ambulance. Vyšel jsem neprozřetelně před 
školu, abych s lékařem dohodl postup ošet-
ření dětí. Když jsme se spolu vrátili do třídy, 
byla třída prázdná. Všichni žáci mezitím z 
obavy před zubním vyšetřením vyskákali 
otevřeným oknem ze třídy a skryli se mezi 
keři, v bezpečné, asi stometrové, vzdálenos-
ti od školy. Vydal jsem se za nimi, abych je 
o užitečnosti ošetření chrupu přesvědčil. O 
kolik kroků jsem k nim pokročil, o tolik kro-
ků ustoupili. Vrátili se teprve, když zjistili, že 
zubaři definitivně odjeli. – Dlouho ve mně 
zůstával pocit bezmoci a neúspěchu, který, 
jak se domnívám, i dnes prožívají mnozí ko-
legové učitelé, a nemusí to být jen začáteč-
níci.

Z pozice učitele jste se poté přesunul do 
vedení 3. základní školy. Co pro vás jako 
ředitele bylo důležité?

Stále jsem se učil hledat příčiny chování 
a jednání dětí, vážit si práce všech zaměst-
nanců a nekazit žádnou legraci.

Popište nám začátky sboru Žďáráček, u 
kterých jste osobně stál?

 Prosadit myšlenku Karla Petráně (tehdej-
šího vedoucího odboru školství Městského 
národního výboru), založit v našem městě 
velký dětský sbor nebylo zpočátku tak jed-
noduché, jak by se na první pohled zdálo. 
Každá škola měla totiž svůj vlastní sbor, 
který ji reprezentoval. Bylo třeba především 
překonat nechuť ředitelů škol k tomuto zá-
měru, dohodnout způsob výběru zpěváků, 
termíny zkoušek, sjednotit rozvrhy hodin, 
aby vyučování nekolidovalo se zkouškami, 
určit důvěrníky sboru z každé školy a z řad 
rodičů, najít zřizovatele sboru, přesvědčit 
školské orgány, že zkoušky sboru budou 
hodnoceny jako pionýrské schůzky, ale také 
sehnat sbormistra. 

Moc se mi do této práce nechtělo. Pro-
dělal jsem ledvinovou koliku, v lednu 1973 
mi zemřel tatínek, necítil jsem se zdravotně 
dobře a také jsem se obával přijmout nový 
závazek. Přesto jsem podlehl naléhání Karla 
Petráně a novou práci přijal. Měl jsem štěs-
tí na pochopení rodiny a spolupracovníky: 
paní Janu Pospíšilovou a Blaženu Hralovou. 

Později bylo třeba založit přípravný sbor. 
Vznikl při ZUŠ pod názvem Cvrčci a dlou-
ho jej obětavě vedly paní Libuše Rosecká 
a Hana Drdlová. O organizační a materiální 
stránku příkladně pečovala paní Jitka Krš-
ková, pracovnice jednotného klubu pracu-
jících, která také naše programy uváděla. 
Jako klavíristé se sborem v průběhu času 
spolupracovali Petr Duchalík, Jiří Volák, 
Nonna Piňosová, František Dvořák. Při zá-
jezdech jsme rádi viděli řidiče pana Šimku, 
který měl pochopení pro děti a cítili jsme se 
s ním bezpečně. 

Postupem času všechno zbytečné, co 
bylo zdánlivě důležité na začátku činnosti 
sboru, odpadlo. Zůstaly jen zkoušky, sou-
středění sboru a koncerty. Zůstala ale, na-
štěstí, zachována přízeň rodičů, kteří byli 
často nuceni přizpůsobovat rodinné pro-
gramy potřebám sboru, obětavě čekávali na 
pozdní návraty dětí ze zájezdů, ochotně se 
starali o děti z jiných sborů při výměnných 
koncertech. Tato spolupráce pokračuje i v 
dalších generacích rodičů.

Co během těch let, kdy jste u sboru půso-
bil, byl pro vás největší zážitek, který si 
dodnes pamatujete?

V paměti mně utkvěl spontánní zpěv 
dětí v akustickém prostoru lanovky na Hre-
bionku v Tatrách. Děti zpívaly skladbu E. 
Suchoně Aká si mi krásna. Slzící publikum 
složené z náhodných cestujících odměnilo 
zpěváky nadšeným potleskem. Krásnou at-
mosféru mělo také vystoupení v Janáčkově 
divadle v Brně v roce 1984 a podobně mně 
zůstalo v paměti provedení skladby Bohu-
slava Martinů Otvírání studánek s Alfrédem 
Strejčkem a Bohumilem Homolkou ve Žďá-
ře v roce 1989.

Kam si myslíte, že se za poslední roky 
sbor posunul poté, co jste jej předal ná-
sledovníkům?

Žďáráček během času změnil svoji orga-
nizační formu. Vedle dvou oddělení Cvrčků 
- sborů nejmenších dětí, existuje přípravný 
a posléze koncertní sbor. Chlapci zůstá-
vají ve sboru i poté, co se jim změnil hlas, 
takže koncertní sbor působí spíš jako sbor 
studentský. Dramaturgii sbormistři přizpů-
sobují danému složení sboru, které se po-
stupným odchodem starších a příchodem 
nových zpěváků stále mění. Dovedně vy-
užívají všech možností a trendů, které při-
náší doba – např. oživení sborového zpěvu 
pohybem, vtipné komentování uváděných 
pořadů, využívají doprovodu vlastních in-
strumentalistů, ke spoluúčinkování zvou 
tanečnice ZUŠ i některé jiné známé uměl-
ce. Za největší umělecký počin Žďáráčku za 
celou dobu existence sboru považuji loň-
ské nastudování skladeb barokních autorů 
sestavených do pásma, pod řízením Pavla 
Schmidta, o Vánocích 2017.

Jak hodnotíte žďárskou sborovou scénu, 
kde se v posledních letech vyrojilo něko-
lik sborů, které navazují na činnost Žďá-
ráčku?

Původní představa z roku 1973 byla, že 
bývalí členové Žďáráčku budou postupně 
přecházet do tradičního Svatopluku. Vývoj 
ale naplnil tuto představu jen zčásti. Řada 
bývalých členů Žďáráčku během studia 
účinkuje ve vysokoškolských pěveckých 
sborech, několik z nich působí na místech 
sbormistrů, a to i v zahraničí. Mnozí zpěváci 
vytvářejí nové pěvecké sbory vysoké umě-
lecké úrovně přímo v našem městě. I když 
někteří z nich po skončení studia pracují a 
bydlí jinde, sjíždějí se na zkoušky a účinko-
vání zpět domů - do Žďáru. O jejich práci 
se zajímají rodiče, známí, známí známých. 
Výsledkem jsou zaplněné sály a chrámové 
prostory při vokálních koncertech nejen 
žďárských, ale i přizvaných cizích sborů.

Kdo myslíte, že nejvíce ovlivnil vaši cestu 
tak, že jste se věnoval hudbě a rozvinul 
sborový zpěv ve Žďáře nad Sázavou?

Byli to moji učitelé na střední a vysoké 
škole Josef Mátl a Jan Kostečka, dále bystřic-
ký učitel - přítel Josef Kšica a sbormistr dět-
ského rozhlasového sboru Čestmír Stašek, 
který po dva roky (1976-77) působil jako 
lektor při mém studiu na lidové konzerva-
toři – obor dětský sborový zpěv. Největší 
motivací byl však pro mne zájem talentova-
ných dětí a mladých lidí z našeho města, se 
kterými jsem měl to štěstí spolupracovat.

Děkuji za rozhovor.

 Jakub Axman

ROZHOVOR: S Jiřím Librou o historii žďárské sborové scény

Jiří Libra Foto: Petr Nedvěd

Letos Město Žďár nad Sázavou realizuje 
přes 40 investičních projektů. Přinášíme 
krátký přehled těch nejvýznamějších. 
Stav projektů je k 13. červnu 2018

Obnova zeleně v místní části Stržanov
Obnova městské zeleně a veřejných pro-
stranství v centrální části místní části Str-
žanov.
Cena - 3,2 milionu korun
Dotace - 1,9 milionu korun
Termín - 15. litopadu 2017 + 220 dní

Obnova ulic V Lískách, Na Úvoze
Komplexní obnova sítí, veškerých chod-
níků a komunikací v těchto ulicích.
Cena - 9,1 milionu korun
Termín - 1. března 2018 + 275 dní

Výstavba pro nové bydlení na Klafaru 
Výstavba dvou nových ulic (K Milířům, 
Barvířská) v rozvojové oblasti Klafar.
Cena - 50,5 milionu korun
Termín - červen 2018 - červen 2019

Obnova sídliště Vodojem – II. etapa
Komplexní obnova veškerých sítí, chod-
níků, komunikací a veřejného osvětlení v 
okolí ulice Alšova.
Cena - 6 milionů korun
Termín - 1. července - 31. srpna 2018

Nové zázemí pro fotbal a tenis
Vybudování zázemí pro mládežnický fot-
bal, pro tenisové kurty a výstavba nafu-
kovací haly pro tenis.
Cena - 35,4 milionu korun
Termín - 1. června 2018 - 15. března 2019
Dotace: 15 milionů korun

Centrum neformálního vzdělávání Vo-
dárna

Obnova bývalé vodárny pro potřeby 
neziskových organizací, které se věnují 
volnému času mládeže a vybudování 
zázemí pro kulturní akce na Farských 
humnech.
Cena - 10,3 milionu korun
Termín - probíhá výběrové řízení
Dotace - 8,26 milionu korun

Hřiště u Základní školy Švermova 4
Komplexní obnova víceúčelového hřiště 
pro potřeby sportování žáků a sportov-
ních oddílů, včetně vybudování nového 
hřiště pro míčové sporty.
Cena - 22,4 milionu korun (celkem)
           - 8 milionů (v roce 2018)
Termín - 1. června 2018 - 1. srpna 2019

Křižovatka Novoměstská x Neumannova
Obnova křižovatky, doplnění odbočova-
cích pruhů, výstavba nového přechodu 
pro chodce u hřbitova.
Cena - 4,41 milionu korun
Termín - 1. srpna - 10. října 2018

Miniokružní křižovatka Wonkova x Stu-
dentská

Vybudování nové miniokružní křižovat-
ky v nepřehledném místě křížení tří ulic, 
doplnění chodníku k zastávce a míst pro 
přecházení.
Cena - 734 tisíc korun
Termín - příprava výběrového řízení

Cyklostezka Pilák - Stržanov
Vybudování stezky pro nemotorovou 
dopravu s podjezdem pod státní silnicí 

I/37, která napojí Stržanov na páteřní cy-
klostezku. 
Cena - 13 milionů korun
Termín - příprava výběrového řízení
Dotace - 11,7 milionu korun

Obnova zeleně ve Žďáře nad Sázavou
Komplexní obnova zeleně v šesti lokali-
tách Žďáru, zajištění bezpečnosti a zalo-
žení nového generačního patra.
Cena - 5,4 milionu korun
Termín - únor 2018 - 31. května 2019
Dotace - 3,28 milionu korun

Oprava povrchu vozovky - Strojírenská
První etapa obnovy povrchu Strojírenské 
ulice v úseku kruhový objezd „U Ivana“ -  
Finanční úřad.
Cena - 1,1 milionu korun
Termín - 11. června - 10. července 2018

Přechod na ulici 1. máje
Vybudování nového přechodu pro chod-
ce na křižovatce ulic Veselská x Husova x 
1. máje.
Cena - 1 milion korun
Termín - 15. července - 30. září 2018

Oprava chodníku a zastávky na ulici Br-
něnská

Vybudování nové chybějící zastávky a 
úprava povrchu chodníků a komunikací 
na ulici Brněnská před objektem Policie 
ČR.
Cena - 900 tisíc korun
Termín - příprava projektu

Oprava cyklostezky podél Sázavy
Druhá etapa postupné obnovy povrchu 
páteřní cyklostezky v úseku most přes 
Staviště  - dřevěný most za fotbalovým 
hřištěm  
Cena - 605 tisíc korun
Termín - zrealizováno
Dotace - 296 tisíc korun

Šatny a sociální zařízení - zimní stadion
Obnova šaten a sociálního zázemí pro 
veřejnost na městském zimním stadio-
nu.
Cena - 2 miliony korun
Termín - zrealizováno

Kulturní dům Veselíčko
Obnova kulturního domu v místní části 
Veselíčko pro potřeby kulturního a spo-
lečenského života v místních částech Ve-
selíčko a Mělkovice.
Cena - 1,9 milionu korun
Termín - zrealizováno

Rekonstrukce budovy Dolní 1
Obnova vnitřních prostor kancelářské 
budovy na ulici Dolní 1 (Kreml), realizace 
protipožárních opatření dle požadavku 
stávajících norem. 
Cena - 6,7 milionu korun
Termín - zrealizováno (red)

Přehled významných investic roku 2018 ve Žďáře nad Sázavou

Vizualizace Centra neformálního vzdělávání Vodárna Foto: archiv
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Vážení 
spoluobčané,

dostáváte do 
rukou noviny 
našeho města.
S  nostalgií jsme je nazvali Žďár-
ský zpravodaj. V  něm vám 
budeme přinášet zprávy nejen 
z radnice, ale z celého města. 
Vznik nového periodika prováze-
ly mnohé otevřené debaty zastu-
pitelů i členů komisí města. Vítá-
ny budou i vaše podněty. 
Doufám, že si noviny oblíbíte 
a  budou pro vás nejen zdrojem 
informací a poučení, ale také po-
těšení. 
Pojďme společně vytvářet 
Žďárský zpravodaj, k  tomu vás 
vyzývá

starostka města
 Ing. Dagmar Zvěřinová

Foto: Nikola Adlerová

V  srpnu bude Rada města Žďáru 
nad Sázavou projednávat návrh 
na  převzetí dokončených částí 
stavby na náměstí Republiky. Pů-
jde především o  okolí Bílého lva 
a hotelu U labutě.

„Naše představa je, že vrchní komu-
nikaci podél domů na náměstí bude-
me mít do  poloviny srpna hotovou. 
Budeme se snažit o částečné předání 
stavby městu, aby mohli živnostníci 
využívat již opravených částí,“ sdělil 
Miroslav Štola ze společnosti Gre-
mis. 
Část náměstí u  Bílého lva by mělo 
město převzít od firmy Gremis hlav-
ně z  důvodu plánované demolice 
bývalého hotelu, kterou zajišťuje 
majitel objektu, firma VHS Bohe-
mia. Tato firma na  jednání s  radou 
města přislíbila dokončení demoli-
ce do poloviny září 2014. 

S úpravou povrchů náměstí je spo-
jena výstavba nové kašny, zacho-
vání studny objevené při archeo-
logickém výzkumu a  časová osa 
s historickými daty Žďáru.
Rada města bude na  zasedání 
18.  srpna projednávat také případ-
né restaurování morového sloupu. 
„V první fázi obnovy morového slou-
pu by byly narovnány sloupky, dále 
by došlo k  opravě řetězů a  v  případě 
kladného rozhodnutí rady bude mu-
set být opraven i  sokl kolem ambitu 
morového sloupu, aby výškově odpo-
vídal budoucí komunikaci,“ nazna-
čil Štola. Kolem morového sloupu 
bude vybudováno zemní osvětlení. 
Tyto práce budou prováděny za do-
hledu pracovníků orgánů památ-
kové péče. Do uzávěrky srpnového 
čísla nebylo známo rozhodnutí rady 
města.

(Pokračování na straně 4)

Náměstí Republiky, aktuálně

Zasedání rady města odstartuje 
prohlídka náměstí Republiky

ČÍSLO 1 / 2014 • ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA
ČÍSLO 9 / 2015 • ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA

Parkoviště u zámku ... více str. 4 Dotazník k MHD ZR ... více str. 9 a 10 Rekonstrukce Smetanovy ulice ... str. 5

Do školních lavic 1. září usedlo 266 prvňáčků
více na straně 11...                            foto: Nikola Adlerová 

3. ročník / číslo 10 / říjen 2016

Socha muže se síťovkou připomíná tradici i Vavřína Krčila str. 13

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

  str. 5Okem architekta - regulativy zástavbyLetní čas končí 30. října, nezapomeňte!

Foto: Nikola Adlerová

  str. 9Josef Chromý na Žďár nikdy neza...

4. ročník / číslo 11 / listopad 2017

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

Žďárský zpravodaj oslaví letos v létě čtvr-
té narozeniny. První číslo vyšlo na přelo-
mu července a srpna 2014. Za tu dobu se 
mnoho změnilo. Z prvních a jediných no-
vin, které vydává přímo Městský úřad, se 
přeměnil do sebevědomého městského 
zpravodaje, který se hrdě měří se všemi 
ostatními v kraji, ba i dále. 

Vznik Žďárského zpravodaje
Dlouhou dobu, až do roku 2014, pro-

bíhala ve Žďáře nad Sázavou blízká spolu-
práce mezi Městským úřadem a Žďárskými 
novinami, které vydávají Jihlavské listy. Žďá-
ráci měli každý měsíc jistotu, že dostanou 
noviny do schránky a přečtou si novinky, 
které se na úřadě dějí. 

Vzhledem k tomu, že Žďárské noviny 
byly subjekt komerční a soukromý, neměl 
Městský úřad žádnou kontrolu nebo pra-
vomoc nad otištěnými informacemi či na 
jejich podobě. „Texty byly prokládány četnou 
inzercí a komerčními sděleními, což je logické, 
protože každý soukromý subjekt si na sebe 
musí umět vydělat. To se nám ani občanům 
ale nelíbilo,“ uvádí Dagmar Zvěřinová, bý-
valá starostka Žďáru nad Sázavou. Právě 
starostka Zvěřinová iniciovala vznik nového 
měsíčníku.

I proto v první polovině roku 2014 padlo 

rozhodnutí, že Městský úřad rozšíří tiskový 
mluvčí. Mezi jeho kompetence mimo jiné 
bude spadat i vybudování nového perio-
dika, které bude kompletně spravováno 
Městským úřadem. „Proto v červenci 2014 
na úřad přišla Nikola Adlerová – první tisková 
mluvčí Města Žďáru nad Sázavou,“ dodává 
Zvěřinová. A v té době také první šéfredak-
torka nového periodika.

Žďárský zpravodaj, jak byly nové noviny 
pojmenovány, začal vycházet již v srpnu 
onoho roku. Neuvěřitelná rychlost a praco-
vitost nové mluvčí a velká snaha celého úřa-
du v čele s jeho starostkou vedly k tomu, že 
již po necelých dvou měsících měli Žďáráci 
svůj nový Žďárský zpravodaj ve schránkách.
„Ze začátku to nebyla lehká práce dát dohro-
mady úplně nové noviny. Ale společně jsme se 
s tím poprali. Myslím, že se nám podařilo dát 
docela solidní základy pro budoucí městský 
měsíčník,“ popisuje složité začátky Nikola 
Adlerová, bývalá tisková mluvčí města.

Nové vedení a proměna novin
Během prvních měsíců se povedlo vy-

dávání Žďárského zpravodaje stabilizovat. 
V říjnu 2014 proběhly volby do místního 
zastupitelstva a přišlo nové vedení města, 
které ve vydávání tiskoviny dál pokračovalo. 
„Ani na chvilku nás nenapadlo s vydáváním 

Žďárského zpravodaje přestat. Hned od po-
čátku naší vlády byl zpravodaj důležitým ka-
nálem naší komunikace s občany,“ říká Zde-
něk Navrátil, starosta města.

V průběhu roku 2015 došlo k moderni-
zaci designu. „Začali jsme spolupracovat s 
externím grafikem a zpravodaj byl jeden z 
hlavních bodů naší komunikace. Logickým 
krokem bylo posunout zpravodaj po grafické 
stránce dál,“ doplňuje vývoj Žďárského zpra-
vodaje Josef Klement, místostarosta města. 
Pomalu se začal rozrůstat, co se počtu stran 
týká. Tím pádem zde bylo více místa na dů-
ležité informace pro občany nejen ze strany 
města, ale také příspěvkových organizací. 

„Koncem roku 2015 jsme začali přemýš-
let, co se zpravodajem dál. Krátce po Novém 
roce se Žďárákům objevil Žďárský zpravodaj 
ve zbrusu novém kabátě. Jednalo se o největ-
ší grafickou změnu za celou dobu vydávání 
zpravodaje,“ doplňuje Adlerová. Spolu s no-
vým vzhledem přišla na řadu i změna papí-
ru, na který se zpravodaj tiskne. „S grafikem 
jsme určili čtyři základní barvy, které se budou 
využívat jak ve Žďárském zpravodaji, tak i 
v další komunikaci města. Sledujeme nejen 
obsahovou, ale i vizuální podobu jiných měst-
ských novin po celé republice a ukazuje se, že 
náš zpravodaj bezpochyby patří k jedněm z 
těch kvalitnějších “ vysvětluje Navrátil.

Zpravodaj je větší a obsáhlejší
Žďárský zpravodaj měl obvykle 20 stran, 

někdy až 24 stran. „Čím dál, tím víc se nám 
dařilo do přípravy zpravodaje zapojovat i dal-
ší subjekty ze Žďáru. Ať už jde o sportovní klu-
by, neziskové organizace nebo organizátory 
kulturních akcí,“ dodává Adlerová.

V roce 2016 došlo i k další drobné změně. 
„Začali jsme na poslední stránky dávat inzerci 
místních firem. Mířili jsme na dvě věci. Nejpr-
ve jsme chtěli dát prostor firmám a podnika-
telům, kteří působí v našem městě, aby měli 
kvalitní a veřejností dobře vnímaný prostor 
například pro nábor lidí. Viděli jsme také po-
tenciál v tom, jak si na vydávání tiskoviny vy-
dělat,“ uvádí Klement. Na posledních dvou 
až třech stranách se začala nabízet inzerce. 
Nikdy se ale nedostala dál než na konec 
Žďárského zpravodaje. „Nechtěli jsme dopus-
tit, aby inzerce obtěžovala obyvatele v průbě-
hu čtení článků. Proto zůstala inzerce zavřená 
na konci,“ doplňuje Klement.

Nový šéfredaktor
I v letech 2017 a 2018 došlo k drobným 

posunům, hlavně po grafické stránce. „To-
hoto trendu se pravděpodobně občané do-
čkají i v následujících letech. Chceme každý 
ročník vizuálně oddělit tak, aby čtenář hned 
poznal, jaký rok drží v roce,“ doplňuje Jakub 

Axman, nový tiskový mluvčí Městského 
úřadu ve Žďáře nad Sázavou. V polovině 
roku 2017 došlo také k odchodu první šéf-
redaktorky Nikoly Adlerové. Tu nahradil již 
zmíněný Jakub Axman, který dnes za Žďár-
ský zpravodaj, jako i za zbytek komunikace 
města zodpovídá.

„Jsem ráda, kam se zpravodaj za několik 
let existence dostal. Přeji jemu i jeho vydava-
telům hodně úspěchů a čtenářům mnoho uži-
tečných informací,“ dodává Adlerová.

Žďárský zpravodaj je pro občany
Žďárský zpravodaj je zde primárně pro 

občany. Jedná se o jediný oficiální měsíč-
ník, který Město Žďár nad Sázavou vydává. 
Je to jeden z nástrojů, jak Městský úřad 
může s občany komunikovat a sdělovat jim 
důležité informace. Je roznášen do všech 
schránek ve Žďáře nad Sázavou. A proto je 
zde i možnost pro občany nechat zveřejnit 
pozvánku na zajímavou akci nebo přispět 
jiným druhem článku. 

Kromě občanů mají také prostor pro 
psaní příspěvků volení zastupitelé města. 
„Každý měsíc pokládáme všem zastupitelům 
jednu otázku. Z každého zastupitelského klu-
bu poté otiskneme jednu odpověď. Mimo to 
může každý zastupitel využít rubriky Slova za-
stupitelů, kde může napsat cokoli, co mu leží 

na srdci. Prostor je pro každého stejný - až 1 
500 znaků,“ dodává Axman.

Pokud by některým občanům města 
Žďárský zpravodaj do schránek nechodil, je 
potřeba se ozvat tiskovému mluvčímu Ja-
kubu Axmanovi – jakub.axman@zdarns.cz 
nebo 566 688 331. Jedině tak se dají odstra-
nit vady v distribuci.

Mezi další důležitý kanál patří oficiál-
ní stránka města na facebooku s názvem 
Město Žďár nad Sázavou a znakem města v 
popisu.

 (red)

Žďárský zpravodaj je tu pro občany již čtyři roky! Jak vznikl? Přinášíme stručný přehled historie

Žďárský zpravodaj
Měsíčník, který vychází každý měsíc.

Všichni obyvatelé města jej zdarma dostá-
vají do svých stránek.

Jedná se o jediné oficiální noviny Města 
Žďár nad Sázavou.

Nabízí prostor všem zájmovým skupinám i 
organizacím v našem městě.

Řídí jej redakční rada, připravuje tiskový 
mluvčí města.
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Anketa pro zastupitele

Každé roční období je nádherné a je na 
každém z nás, jak si jej dokáže užít. Během 
léta většina lidí plánuje dovolenou. Já ji 
trávím vždycky aktivně, pravděpodobně 
nedokážu zpomalit a dobíjí mne zejména 
setkávání s přáteli a s rodinou a diskuze na 
jakékoli téma. Miluji vodu a veškeré vodní 
sporty, procházky lesem a loukami. Úplně 
nejlépe si ale dobiji energii na zahrádce, kde 
sice nemám tolik úspěchů jako opravdoví 
zahrádkáři, ale kde nemusím přemýšlet nad 
složitostí života a jen sleduji, jak je příroda 
mocná a věčná.

V červnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Jak plánujete během léta dobít energii na 
nadcházející náročné podzimní období? 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.

Ludmila
Řezníčková

zastupitelka
ANO

Léto je doba prázdnin a dovolené. Mů-
žeme být více spolu jako rodina. I když do-
rostenci mají i vlastní plány, tak pojedeme 
k moři. Máme rádi moře a pomáhá nám 
zdravotně. Jako aktivní nesportovec relaxuji 
nejraději prací v rodinném lese. Oproti dok-
torské profesi fyzická námaha, žádný stres. 
Je mi tam dobře. Jenom si uvědomuji, že ty 
proutky modřínů, které jsem zasadil před 25 
lety, jsou už pořádné stromy a to znamená, 
že nemládnu. Nu což, aspoň už nemohu tr-
pět mladickou nerozvážnosti. 

Radek
Černý

zastupitel
ODS

Podzimní doba je pro mne stejně důle-
žitá jako každé jiné období roku. Nicméně 
díky školním prázdninám našich dětí jako 
každoročně plánujeme společnou letní ro-
dinnou dovolenou, kde preferujeme cyklis-
tiku a pěší turistiku v rámci naší republiky. 
Máme v rámci naší země stále nekonečné 
zdroje přírodních i architektonických krás, 
které zaslouží návštěvu a poznání. Některé 
roky ještě přidáváme i dovolenou u moře, 
ale nevím, jestli na ni letos dojde. Takže v 
kostce - s rodinou po krásách Čech a Moravy 
a dost možná ještě dál.

Josef
Klement

zastupitel
KDU-ČSL

Omlouváme se vám, ale musíme být 
struční. Každý náš příspěvek je podrobován 
přísné cenzuře. A pokud nejsme krátcí dle 
přání rady a mluvčího, tak prý naše příspěv-
ky nebudou zveřejňovány. A tak protože 
prostoru je málo a na každého jednou pad-
ne trochu pochmurná nálada, má hodně 
práce, starostí a málo odpočinku, tak nás 
napadlo popřát vám to, co bychom o prázd-
ninách chtěli i my. Trochu klidu, dobré nála-
dy, čas pro odpočinek, na rodinu a přátele. 
Užijte si hezkou dovolenou a naberte sílu 
pro další příležitosti, práci a starosti.

Vladimír
Novotný

zastupitel
ČSSD

Kolo, kolo bez mlýna, zahradní kochání, 
cestování, poznávání, čtení, co nad něj není, 
hvězdné pozorování, co usnadní usínání, 
hrátky se sluncem na schovávanou, breben-
tivá vnučka, co mi ukazuje svět a mraven-
ce, pohodový vnuk s modrým moudrým 
pohledem, hamaka a jemné houpání mezi 
jabloněmi, nohy na stole, ruce na chladivé 
sklenici, přátelé u vína, tělo v rybníku smá-
čené, kýčovitý západ nad vodou, probouze-
ní bez spěchání…

Zdeněk
Kulhánek

zastupitel
Žďár - Živé město

Dovolenou v průběhu letních prázdnin 
budu trávit z velké části mezi dětmi a mlá-
deží. Vynahradím si tak čas, který během 
školního roku trávím v ředitelně naší základ-
ní školy. Čekají mne dva házenkářské kempy 
a jeden letní tábor. Se ženou vyrazíme do 
Beskyd a na Ukrajinu. Právě na Ukrajinu se 
těším nejvíce. V posledních měsících se in-
tenzivně podílím na navázání kvalitní spo-
lupráce s Chustem - partnerským městem 
Žďáru, kde jsem byl již letos dvakrát. Moc 
se mi líbí mezi přátelskými a srdečnými za-
karpatskými lidmi a rád poznám i další části 
této krásné a rozmanité země.

Tomáš
Augustýn

zastupitel
TOP09

Slova zastupitelů
Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat v rubrice Slova zastupitelů. Jedná se o osobní názory 
zastupitelů, nikoli Města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky červnového čísla nám přišly následující příspěvky.

Naše koalice 
Uzavřeli jsme dohodu o základních princi-

pech při společném vedení města. Spoluprá-
ce lidí různých stran, profesí a světonázoru 
vzácně funguje, díky vzájemnému respektu, 

rozumné komunikaci i nutným kompromi-
sům. To ale neznamená, že zasedáme ve 
všeobjímající názorové jednotě, nebo se 
nelišíme v představách o řízení a fungování 
města. Styl určují vítězové voleb. Např. na 
minulé radě se projednával dopis zastupitele 
Bc. Bárty, který jménem svých zaměstnava-
telů ze Zámku žádal o proplacení jízdného 
MHD pro účastníky Festivalu tance. V diskusi 
jsme se shodli, že dodatečná podpora akcí 
dotovaných z grantů by byla nekoncepční 
a nekorektní. Nechť se dohodne pořadatel 
s dopravcem. Dále jsme se neshodli. Většina 
radních to považuje za impuls k vypracování 
sofistikované metodiky pro pořadatele ob-
dobných akcí v budoucnu. Když si zapřehá-
ním, tak to znamená zadání pro MÚ, poradní 

komise, koordinátora či pracovní skupinu, 
beseda nebo anketa. Já to považuji za zby-
tečnost. Věnujme vzácný čas důležitějším 
věcem, což je především kvalita fungování 
základních komunálních a servisních povin-
ností města. Toho není málo. Nebo řešme 
služby, za které není město přímo zodpověd-
né, ale Žďárákům znepříjemňují život. Napří-
klad provoz na hlavní ždárské poště je i přes 
totální nasazení stávajících zaměstnanců 
kapacitně nevyhovující. Je to státní monopol 
a vedení města by se mělo neodbytně ptát 
na ředitelství, jak a kdy to hodlají řešit, event. 
spojit a zacílit veškerý politický potenciál k 
intervenci na zřizujícím ministerstvu vnitra. 
Ať nás ti nahoře nenechávají hromadit s lís-
tečky ve frontě jako balíky.

Radek
Černý

zastupitel
ODS

Žďárská „Švejkárna“

„To máme pěkné léto,“ navazoval Bret-
schneider svůj vážný rozhovor.

„Stojí to všechno za h.o,“ odpověděl Pa-

livec, ukládaje tácky do skleníku. „Ty nám 
to pěkně v tom Sarajevu vyvedli,“ se slabou 
nadějí ozval se Bretschneider. „V jakým Sara-
jevu?“ otázal se Palivec, „v tej nuselskej vinár-
ně? Tam se perou každej den, to vědí, Nusle.“ 

„Ve žďárské radniční vinárně, pane hostin-
ský. Zabili tam podnikatelský záměr. Co tomu 
říkáte?“ 

„Já se do takových věcí nepletu, s tím ať 
mně každej políbí... Já jsem živnostník, když 
někdo přijde a dá si pivo, tak mu ho natočím 
a vrazím mu i tu stvrzenku, ať ji dá do loterie.“ 

Bretschneider umlkl a díval se zklamaně 
po pusté vinárně. „Tady kdysi visel text obec-
ní vyhlášky o tom, že se v neděli nemá dělat 
hluk!“ „Jó to visel, ale sraly na něj i mouchy, 
tak jsem ji dal pryč. On to stejně nikdo ne-

kontroloval. Každý si doma sekl, jak chtěl. 
To jenom naši konšelé šetří. Tráva v našem 
městečku je místy už do půlky pasu. Všude 
pampelišky. Tak prý z toho udělají alespoň 
jarní loučky.“ 

Bretschneider se zamyslel, pomalu se z 
prázdné vinárny zvedl a přes rameno křiknul 
na Palivce: „Tak se alespoň povinně vyjádřete 
v anketě Centrum! Ať si konšelé odškrtnou 
zase něco, co už stejně celé město ví, že je 
ho potřeba opravit.“ Ještě si něco bručel pod 
fousy a do notesu si zapsal účast stovky ob-
čanů, kteří jednoznačně souhlasili se záměry 
radnice. Není nad to, když se všechno pěkně 
koordinuje.

Rudolf Voráček s pomocí Jaroslava Haška

Rudolf
Voráček

zastupitel
ČSSD

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! Chcete novou lavičku?
Neváhejte se ozvat komunitní koordiná-
torce Radce Remarové s přáním na opra-
vu nebo vybudování nové lavičky. Buďto 
na radka.remarova@zdarns.cz nebo na 
774 788 303.

Město Žďár nad Sázavou se může po-
chlubit mnoha úspěšnými sportovci, re-
prezentanty, olympioniky i mistry světa, 
kteří vzešli z početné základny sportov-
ních oddílů v našem městě. S předsedou 
Komise pro sport a volný čas (KSVČ) při-
nášíme krátké seznámení s podporou 
sportu.

Úspěšní sportovci dělají městu velmi dobrou 
reklamu. Jen si vzpomeňme, kolikrát poslední 
dobou v rámci sportovního přenosu nebo zpráv 
zaznělo spojení s naším městem. Můžeme být 
pyšní, že tak relativně malé město v naší repub-
lice, dokáže vyprodukovat tolik úspěšných spor-
tovců v širokém sportovním spektru - počínaje 
basketbalem, přes rychlobruslení a konče ledním 
hokejem. Zde je nutno poděkovat všem sportov-
ním oddílům za příkladnou práci s mládeží, obě-
tovaný čas trenérům a funkcionářům, zapálení 
rodičů pro daný sport.

Podpora sportu funguje primárně ve třech ro-
vinách. První a nejvíce viditelná podpora je inves-
tiční. V letošním roce proběhne výstavba nového 
zázemí pro tenis a fotbalovou mládež v areálu na 
Bouchalkách. Tenisté budou moci hrát celoročně 
na venkovních kurtech, protože po mnoha letech 
slibů a plánování dojde k výstavbě nafukovací 
haly. Fotbalisté budou moci využívat novou umě-

lou trávu, která bude položena přes letní prázdni-
ny. U naší největší základní školy - 4. ZŠ - vznikne 
moderní víceúčelové hřiště, které bude moci vyu-
žívat jak škola pro svoji výuku, tak i v odpoledních 
hodinách sportovní oddíly a široká veřejnost. Jen 
tyto tři akce jsou v celkovém objemu přibližně 75 
milionů.

Ani v minulých letech Město Žďár nad Sá-
zavou v investicích nezahálelo. Můžeme zmínit 
výstavbu nového skateparku, nové osvětlení a 
rekonstrukci šaten na zimním stadionu, výmě-
nu povrchu na rychlobruslařském oválu a další. 
Podobně by to mělo vypadat i v příštích letech. 
Již dnes se chystají projekty na další období. Mů-
žeme zmínit třeba výstavbu nové tělocvičny u 
střední průmyslové školy, na které se město bude 
podílet nemalou finanční částkou. 

Druhá viditelná podpora sportu je finanční ve 
formě dotačních programů, které jsou určené na 
činnost a akce jednotlivých sportovních oddílů a 
jednotlivců. Pro rok 2018 byla rozdělena částka v 
celkovém finančním objemu 4,89 milionu korun 
na jednotlivé programy - Sport 2018 (zaměřený 
dotační program na mládež) - 3,8 milionu korun, 
Organizovaný sport dospělých 2018 - 0,8 milionu 
korun, Volný čas 2018 - 0,29 milionu korun. Hod-
nocení jednotlivých programů má ve své gesci 
KSVČ a schvaluje je rada nebo zastupitelstvo 
města. Hodnocení a přiznanou částku v jednotli-
vých dotačních programech si může každý občan 

prohlédnout na webu města. 
Třetí a nejméně viditelnou, ale pro mnoho od-

dílů životně důležitou, je podpora všech sportov-
ních oddílů a sportovců, kdy získávají možnost 
pro sportování zdarma na sportovištích v majet-
ku města nebo jejich příspěvkových organizacích 
(Active, Sportis, hřiště a tělocvičny jednotlivých 
škol). Pro sportoviště, která nejsou v majetku 
města, byl vyhlášen dotační program Sportoviš-
tě 2018 s finančním objemem 1,6 milionu korun. 
Celkové náklady za úhrady pronájmu sportovišť v 
režimu sportování zdarma dosahují částky přes 8 
milionů korun.

Sečteme-li celkovou finanční podporu ze 
všech DP a úhradu odsportovaných hodin zdar-
ma, zjistíme, že Město Žďár nad Sázavou je nej-
větším podporovatelem (sponzorem) sportu. A 
dostáváme se v celkové částce vynaložené na 
sport přes 13 milionů korun.

Za KSVČ mohu konstatovat, že vynaložená 
podpora dopadá na úrodnou půdu, což je vidět 
ve zvyšujícím se zájmu dětí o sportování a přet-
laku jednotlivých oddílů na sportovištích. Věříme, 
že výše aktuální podpory na sport, sportování 
mládeže i dospělých se podaří udržet ve stávající 
nebo možná i vyšší výši než doposud i v letech 
následujících.

Petr Staněk 
předseda Komise pro sport a volný čas

Podpora sportu ve Žďáře. Kdo je největší sponzor klubů?
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Kdo jsme 
Obecně prospěšná společnost Ječmínek, 

o.p.s. zajišťuje dvě sociální služby: Domov 
pro matky (otce) s dětmi, který vznikl v roce 
2002, a od roku 2006 Terénní práci.

Posláním Domova pro matky (otce) s 
dětmi je poskytnout přechodné ubytování 
(nejdéle na jeden rok) a pomoc těhotným 
ženám nebo rodičům s nezletilými dětmi, 
kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, 
spojené se ztrátou bydlení, a nedokáží ji ře-
šit vlastními silami.

Posláním Terénní práce je poskytnout 
základní poradenství a podporu uživatelům 
služby, za účelem sociálního začlenění nebo 
prevence sociálního vyloučení.

Komu pomáháme
Okruhem osob poskytované služby jsou 

těhotné ženy a rodič (matka nebo otec) s 
nezletilými dětmi, kteří jsou bez přístřeší, 
nebo žijí v podmínkách, které ohrožují zdra-
ví a výchovu dětí. Sociální služba je před-
nostně poskytována osobám s trvalým by-
dlištěm v okrese Žďár nad Sázavou. Celková 
kapacita Domova je 10 dospělých osob a 20 
dětí. Ubytování je poskytnuto za úhradu dle 
platného ceníku.

Terénní práce je poskytována dospělým 
a mladistvým osobám ohroženým sociál-
ním vyloučením. Respektuje jedinečnost a 
nezávislost uživatele, stejně jako jeho sou-
kromí a možnost volby. Služba je bezplatná.

Kde působíme
Domov pro matky (otce) s dětmi sídlí ve 

Žďáře nad Sázavou. Má 10 samostatných 
pokojů. Koupelny a kuchyně jsou společné 
vždy pro jedno patro Domova. V Domově 
je společenská místnost a zahrada, kde mo-
hou uživatelé se svými dětmi a návštěvami 
trávit volný čas. 

Terénní práce své uživatele podporuje 
přímo v jejich domácnosti. Kromě Žďáru 
nad Sázavou působí i v městech a obcích 
okresu Žďár nad Sázavou.

Kde pomáháme
Uživatelům služby poskytujeme uby-

tování a pomoc při zajišťování osobních 
dokladů, podávání žádostí o sociální dáv-
ky, zprostředkování kontaktu s pediatrem, 
jednání se školskými zařízeními, pomoc při 
komunikaci s úřady, soudy, pomoc při ori-
entaci v dluhové problematice, při hledání 
zaměstnání a dalšího samostatného ubyto-
vání a podporujeme rodičovské dovednos-
ti. Rovněž nabízíme fakultativní činnosti: 
pomoc dětem při přípravě na vyučování, 
volnočasové aktivity, materiální a potravi-
novou pomoc ve spolupráci s Potravinovou 
bankou Vysočina. Tyto činnosti jsou pro uži-
vatele služby dobrovolné a jsou poskytová-
ny zdarma. 

V rámci služby Terénní práce poskytuje-
me základní poradenství, informace k řeše-
ní nepříznivé sociální nebo finanční situace, 
doprovod uživatele na úřady, pomáháme 
s hledáním a udržením zaměstnání, zpro-
středkováváme kontakt s odborníky.

Proč pomáháme
Našim cílem je pomoci překonat výše 

zmíněným těhotným ženám a rodičům s 
dětmi jejich aktuální tíživou životní situa-
ci tak, aby dobu svého pobytu v azylovém 
domě využili k uspořádání a stabilizaci zá-
kladních oblastí svého života. Pokud se tím 
zlepší i životní podmínky jejich dětí, nelze 
jinak než považovat naši práci za smyslupl-
nou.

Ve službě Terénní práce je naším cílem 
zastavit zhoršování sociální situace uživate-
le služby a pomoci mu zvýšit jeho sociální 
dovednosti.

Kde nás najdete
Azylový dům je provozován v nepřetrži-

tém provozu. Žádost o přijetí do Domova je 
možné podat telefonicky, prostřednictvím 
e-mailové adresy nebo osobně v místě sídla 
azylového domu.

Sociální služba terénní práce má kance-
láře v azylovém domě. Provozní doba je od 
pondělí do pátku od 7:30 do 15:30. 

Kontaktovat nás můžete na telefonu 
566620008 či e-mail: opsjecminek@cent-
rum.cz.

Milada Svobodová

Představujeme sociální služby - organizaci Ječmínek

Sídlo Ječmínka Foto: Kristýna Harvánek Staňková

Tradiční setkání seniorů se po čtyřech 
letech opět vrátilo do našeho okresního 
města. Ve velkém sále Domu kultury ve 
Žďáře nad Sázavou proběhlo 30. května 
2018 již sedmnácté setkání seniorů žďár-
ského regionu. 

Setkání se zúčastnilo přes 200 seniorů s 
doprovodem z 10 sociálních služeb různých 
poskytovatelů z okresu Žďár nad Sázavou. 
Akce proběhla pod záštitou Města Žďáru 
nad Sázavou a pořadatelství se tradičně uja-
ly Sociální služby města. 

Slavnostního zahájení se zúčastnili před-
stavitelé žďárské radnice, kteří seniory na 
akci přivítali a popřáli jim dobrou zábavu. 
Následovalo krásné vystoupení dětí z ta-
nečních kroužků Active - Střediska volného 

času, které sklidilo velký potlesk. Poté hrála 
seniorům k poslechu a tanci populární sku-
pina Duo Sympatic. Všichni zúčastnění se 

domů rozcházeli s krásným zážitkem z pří-
jemného setkání s vrstevníky. 

Václav Šerák 

Ve Žďáře proběhlo setkání seniorů. Tentokrát již po sedmnácté

Účastníci setkání si prohlíží doprovodnou výstavu Foto: Jakub Axman

Kultura Žďár pro vás připravila další 
ročník Fetivalu dechové hudby, který se 
uskuteční v neděli 17. června v Domě 
kultury ve Žďáře nad Sázavou. 

Festival zahájíme ve 14 hodin. Celým od-
polednem vás bude provázet slovem i pís-
ničkou všem jistě dobře známý Jožka Šmu-
kař. S dobrou muzikou za vámi přijde jako 
první Trnkovjanka. Její kapelník Tomáš Čer-
noch ji založil ve svých 13 letech. S počátky 
kapely je spojeno mimo jiné i jméno dlou-
holetého prvního trumpetisty Moravanky 
Jana Slabáka Vladimíra Češky. Současná 
Trnkovjanka vystupuje doma i v zahraničí a 
sbírá i mnohá hudební ocenění. 

Jako druhá se návštěvníkům představí 
kapela z českých Klatov Úhlavanka. Ta má 
za sebou již úctyhodných 45 let hudební 
činnosti. Základní repertoár kapely tvoří 
převážně písně ze Šumavy a jihu Čech. Celý 
repertoár Úhlavanky je však mnohem širší a 
uspokojí každého milovníka dobré muziky, 
a to nejenom dechovky. 

Závěr bude patřit krojované kapele z 
Moravy Bořšičance. Její zakladatel a kapel-
ník Antonín Koníček je znám příznivcům 
dechovky nejen jako zakladatel a dlouhole-
tý kapelník Vlčnovjanky, ale i jako trumpe-
tista, hudební skladatel a majitel hudebního 
vydavatelství AKon. Boršičanka za poměrně 
krátkou dobu své existence absolvovala 

stovky různých vystoupení nejen po naší 
vlasti, ale i v zahraničí – Rakousku, Němec-
ku, Švýcarsku, Holandsku, Francii, Lichten-
štejnsku . Vystupovala taky v několika pořa-
dech ČT a je velmi často slyšet i na vlnách 
Českého rozhlasu. Boršičanka Antonína Ko-
níčka je kapela 13 muzikantů a 3 zpěváků, 
převážně absolventů konzervatoře a aka-
demie. Mimo jiné je i 1. vicemistrem Evropy 
profesionálních dechovek pro rok 2002 z ra-
kouského Schladmingu. Věříme tak, že jsme 
pro vás připravili plnou náruč dobré muziky. 
Společně s vámi a dobrou náladou si připra-
víme pohodové odpoledne plné písniček, 
tance i dobrého pohoštění. 

Přijďte pobejt! Marcela Lorencová

Festival dechové hudby opět rozezvučí Dům kultury

V letošním roce se dovrší prvních 100 let 
od obnovené české státnosti. Regionální 
muzeum k této příležitosti připravilo ně-
kolik výstav. 

Na začátku roku muzeum připomnělo 
první světovou válku 1914 až 1918 výstavou 
Radka Kurky z Třebíče o historii 81. pluku. 
Tentokrát se přesuneme v čase do doby 
dlouhé vlády císaře Františka Josefa I., který 
panoval „z boží vůle“ neuvěřitelných 68 let. 
Po jeho boku žila císařovna Alžběta (Sisi), 
tehdy jedna z celebrit celé Evropy (jako na-
příklad v nynější době Kate či Meghan nebo 
kdysi Diana).

František Josef I. nastupoval na trůn v 
revolučním roce 1848, který poznamenal 
téměř celou Evropu. Z výdobytků roku 1848 
přece žijeme dosud, je jím konec poddan-
ství, ústava státu nebo volby. Společenské i 
hospodářské změny se nevyhnuly ani naše-
mu městu. K tomu účelu jsme připravili na 
400 fotografií o Žďáru a jeho obyvatelích, z 
nich mnohé snímky jsou vystaveny popr-

vé. Kolekce fotografií je obohacena velkým 
počtem trojrozměrných předmětů prezen-
tovaných jak v rámci dioramat (záběr z to-
várny, z dělnické domácnosti, divadla nebo 
parádního pokoje měšťana), tak jednotlivě 
(plastiky, oblečení, hračky, obrazy nebo 
drobnosti). 

Fotografie i předměty jsou spojeny s 
osudy konkrétních lidí, z nichž některé při-
pomeneme. Můžete tak vyslechnout příběh 

o člověku, který chtěl být akrobatem, ale 
stal se starostou. Jiný člověk zase nic nikdy 
nevystudoval, přesto vybudoval prosperují-
cí podnik a jako starosta se zasloužil o vý-
znamný pokrok ve městě. 

Zároveň má výstava přiblížit život teh-
dejších lidí, např. jaké byly mzdy a ceny, 
že pracovní týden trval 72 hodin místo ny-
nějších 40 hodin a dovolená byl neznámý 
pojem. Místo žárovky svítila petrolejka a 
otopem bylo uhlí nebo dřevo. Místo tele-
vize poslouchali lidé orchestrion nebo jiné 
automatofony. Dále se dozvíte, jak vypa-
dal strážník veřejného pořádku, zbraně v 
době prusko-rakouské války, zábava, jakou 
činností naplňovali naši předci volný čas, 
pokud jej měli, jak se tehdy lidé oblékali a 
vůbec – jak se jim vedlo. 

Abyste měli skutečný zážitek z doby cí-
saře pána, navštivte Moučkův dům, kde bu-
dou upraveny k tomuto účelu krám a parád-
ní pokoj. Na mnoho těchto otázek se pokusí 
zodpovědět nová výstava, kterou připravilo 
Regionální muzeum ve spolupráci s Horác-
kým muzeem v Novém Městě na Moravě, 
sborem dobrovolných hasičů ze Žďáru nad 
Sázavou 2 a Václavem Houfem, který posky-
tl velký počet fotografií. 

Výstava Žďár na sklonku monarchie po-
trvá od 5. června do 9. září 2018. Na tuto vý-
stavu naváže na podzim Žďár v době první 
republiky.

Miloslav LopaurUkázka z výstavy Žďár na sklonku monarchie Foto: archiv Regionálního muzea

Zavítejte do Žďáru na sklonku monarchie. V Regionálním muzeu

Ukázka z výstavy Žďár na sklonku monarchie Foto: archiv Regionálního muzea
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Žďárská VOŠ a SPŠ se dlouhodobě ak-
tivně zapojuje do různých rozvojových 
programů Evropské unie. Díky nim je 
škola průběžně vybavována moderními 
přístroji i výpočetní technikou, studenti 
absolvují jazykové pobyty a stáže v za-
hraničí, žáci základních škol mohou cho-
dit do technických kroužků aj.

V současné době tak běží velké projekty 
na budování centra obnovitelných zdrojů 
energie v areálu školy či kompletní obměnu 
laboratoře elektrotechnických měření. De-
taily najdete na webu školy.

Jedním ze zajímavých a pestrých pro-
jektů jsou tzv. Šablony, ve kterých si každá 
zapojená škola volí z nabídky mnoha aktivit 
takové, které považuje za nejvíce přínosné. 

Naše škola si kromě jiných vybrala ty, 
které podpoří profesní rozvoj pedagogů a 
prohloubí spolupráci škol a zaměstnavate-
lů. Jednou z aktivit jsou návštěvy učitelů od-
borných předmětů v regionálních firmách. 
Během nich získají společnosti informace 
o vzdělávací nabídce VOŠ a SPŠ, o plánech 
rozvoje i dalšího směřování školy, o před-
stavách vzájemné spolupráce aj. Naopak 
pedagogové – učitelé odborných předmě-
tů – jsou informováni o činnosti firem, no-
vinkách v oboru i požadavcích na znalosti a 
dovednosti studentů. A z takové oboustran-
né diskuze mohou vzejít dobré nápady, jak 
přiblížit technické vzdělávání potřebám re-
gionálních firem. Vždyť školy mají vzdělávat 
žáky pro praxi a naopak praxe musí takové 
vzdělávání podporovat.

Koncem května byli někteří průmyslová-
ci překvapeni, když ve firmě, v níž vykonáva-
jí svou odbornou praxi, potkali své učitele v 
roli žáků. Poděkování patří žďárským firmám 
DEL, COMPAS automatizace a jihlavskému 
Bosch DIESEL, které začaly šňůru dalšího 
vzdělávání učitelů a slíbily další spolupráci. 
Například ve žďárské společnosti DEL jsme 
mluvili mimo jiné o koncepci Průmysl 4.0, 
digitální továrně, kolaborujících robotech, 
digitálním dvojčeti ap. Odborné přednáš-
ky byly doplněny o příklady realizovaných 
projektů, a to včetně závěrečné exkurze na 

testovaná robotická pracoviště, což příjem-
ně propojilo teorii s praxí.

„Ocenili jsme snahu a zájem firem – všude 
byli velmi vstřícní a ochotně se nám věnovali. 
Všude jsme překročili časový plán. Bereme to 
tedy jako dobrý začátek dlouhodobé spolu-
práce,“ říká učitel automatizace Jiří Vaňáč. 
Tyto aktivity jsou možné díky podpoře tech-
nického vzdělávání ze strany zřizovatele 
školy, kterým je Kraj Vysočina.

Rudolf Voráček
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Z pedagogů žďárské VOŠ a SPŠ se stali studenti Foto: David Štěpánek

Průmyslovka spolupracuje s regionálními firmami

Kolik řečí umíš? Výuka angličtiny na žďárském gymnáziu z blízka
V dnešní době je znalost cizích jazyků 
základním předpokladem pro kvalitní 
uplatnění na trhu práce. A jak vypadá ta-
ková příprava v rámci anglického jazyka 
na žďárském gymnáziu?

Když lidé mluví o svých schopnostech, 
mnozí mají sklon přehánět, aby vypadali 
co nejlépe. Výsledkem je, že v jejich živo-
topisech najdeme výrazy jako skvělá nebo 
výborná znalost jazyka, přičemž uplatně-

ní lingvistických dovedností v praxi u nich 
mnohdy zaostává. Není proto divu, že stále 
více studentů směřuje k získání mezinárod-
ně uznávaného certifikátu, který bude mít 
hodnotu nejen pro ně samotné, ale i pro 
možné budoucí zaměstnavatele. 

Mezi nejprestižnější zkoušky tohoto typu 
patří Cambridge English, ať už FCE, nebo 
vyšší varianta CAE (úroveň B2/C1). Kdo si 
ale pod přípravou představuje stovky nud-
ných hodin strávených nad seznamy sloví-

ček a učením se textů nazpaměť, pořádně 
se spletl. 

Základem je totiž angličtinu aktivně po-
užívat, přemýšlet nad ní a snažit se jí poro-
zumět. Je samozřejmě nejlepší vyrazit do 
zahraničí, ale protože většina nás, prostých 
smrtelníků, si v průběhu školního roku tako-
vý luxus nemůže dovolit, musíme si vystačit 
s možnostmi, které nabízí české jazykové 
prostředí. V naší škole naštěstí existuje vo-
litelný předmět, který na FCE/CAE připravu-
je – během dvou let si člověk vyzkouší tolik 
vzorových testů a nejrůznějších cvičení, že 
u zkoušky samotné už ho nemůže nic moc 
zaskočit. 

Školní přípravu je samozřejmě fajn do-
plnit i tou individuální a vyjít ze zkušeností 
starších studentů, kteří již zkoušku úspěš-
ně složili. Byť je to klišé, hlavní je nebát se 
a chtít! Potom je získat vytoužený papír 
poměrně snadné… Což dokazuje i fakt, že 
konkrétně v mém semináři se pro tento ná-
ročný krok rozhodla asi polovina studentů a 
všichni jsme uspěli. 

Michael Koudela
Gymnázium Žďár nad SázavouIlustrační foto Foto: archiv

Ze života žďárské „Čtyřky“

Ještě pár dní a už to přijde! Děti se do-
čkají prázdnin, rodiče, prarodiče, tetičky 
a strýcové vysvědčení svých dětí, vnou-
čat, synovců a neteří. Učitelé si oddech-
nou na dovolené a řemeslníci nastoupí k 
opravám ve škole.

Nemyslím, že má cenu před koncem 
roku detailně bilancovat a abecedně vyjme-
novávat všechno, co se nám povedlo, ten-
tokrát to bude zpráva ve formě „děkovačky“.

Děkuji všem kolegům pedagogům za 
příkladnou a obětavou práci, která umožňu-
je našim školákům více vědět, umět, konat a 
lépe se chovat. Děkuji našim žákům za po-
zitivní přístup a jsem rád za jejich úspěchy. 
Výčet těchto úspěchů najdete na podzim 
na www stránkách školy ve Výroční zprávě. 
Děkuji všem rodičům za kvalitní spolupráci 
a všem fanouškům školy za podporu naší 
činnosti. Děkuji všem našim uklízečkám a 
panu školníkovi za krásně uklizenou školu a 
její okolí, je radost sem přijít a rozhlédnout 
se. Děkuji všem našim kuchařkám a paní 
vedoucí, že nám celý rok tak báječně vaří a 
podávají jídlo s úsměvem. 

V letních měsících budou v budově pro-
bíhat drobné stavební úpravy, malování a 
úklid tak, abychom byli v září opět připrave-
ni. A to věřte, že budeme /teď bych měl na-
psat, že se těšíme/. To ale až po dovolených, 
na ty se těšíme dřív.

Kolegové, žáci, rodiče, fanoušci, přeji 
Vám krásné léto plné zábavy a spoustu zá-
žitků, ať máme po celý podzim nač vzpomí-
nat. Užijte si, odpočívejte, nabírejte sílu.

Pomáháme dětem k úspěchu a jsem rád, 
že to funguje, a děkuji všem, kteří se na tom 
podílejí, a také všem, kteří nám fandí a drží 
palce.

 Ivo Kuttelwascher, ředitel 3. ZŠ

Co dnes očekávají 
rodiče od školy?

4. ZŠ, aneb několik příkladů toho, že žáci 
se rozhodně nenudí. Střípky z poslední-
ho měsíce.

Vítězství na mezinárodních cyklistických 
závodech

Ve čtvrtek 24. května 2018 se devět od-
vážných cyklistů z druhého stupně zúčast-
nilo Memoriálu JUDr. Ferdinanda Bušty v 
Suchdolu nad Lužnicí. Vyráželi s panem 
učitelem a trenérem Milanem Prokopem 
už ve 4.30 ráno od školy autobusem s pří-
věsem pro kola, po cestě nabírali ještě zá-
vodníky ze ZŠ Rošického Jihlava. Naši žáci 
se s tratí poprali v rámci svých možností a 
sil a za každé umístění ve svém závodu sbí-
rali body do celkového pořadí škol. Memo-
riálu se účastnily především školy, které vy-
chovaly olympioniky. Například ZŠ Cyrila a 
Metoděje Žilina (žáci Saganové), 4. ZŠ Žďár 
nad Sázavou (žákyně Sáblíková), ZŠ Evžena 
Rošického Jihlava (žák Krpálek), 1. ZŠ Jind-
řichův Hradec (žák Chalupa) a další. Našimi 
úspěšnými cyklistickými reprezentanty byli 
Adéla Petrovičová ze 7.D, Klára Strnadová 
ze 7.D, Šárka Sobotková ze 7.D, Dana Krč-
mářová ze 6.C, Jan Košetický ze 6.B, David 

Munzar z 5.D, Markéta Škarková z 8.A, Petr 
Michut z 8.C a Radim Mahel z 9.A. V celko-
vém pořadí po součtu bodů za jednotlivá 
umístění naše družstvo zvítězilo a přivezlo 
pohár, který budeme příští rok obhajovat. 
Motto memoriálu: Vyvolat zájem mládeže 
o cyklistiku, kterou provozoval průkopník 
cyklistiky v Klikově JUDr. Ferdinand Bušta. 
Pohyb na cyklistickém kole je naprosto eko-
logický, vyučuje a má dopravní, rekreační i 
sportovní funkci. 

Polština opět zněla v hodinách na zá-
kladní škole.

Překvapení čekalo žáky na 4. ZŠ v pátek 
1. června. Byl nejen Den dětí, ale do hodin 
přišli učit i polští učitelé, kteří zde pobýva-
li v rámci mnohaleté výměny družebních 
škol. Dále proběhla setkání s vedením měs-
ta i SRPŠ, exkurze do žďárských firem PKS a 
ENPEKA, návštěva Zelené hory i Telče. Ale 
především se jednalo o výměnu zkušeností 
se svými žďárskými kolegy a naplánování 
dalšího výměnného pobytu žáků ze 4. ZŠ 
do polských rodin na příští rok. 

Jaroslav Ptáček, ředitel 4. ZŠ

Víte, že...
... letošní školní rok končí již v pátek 29. 
června?

Poté do 31. srpna trvají letní prázdniny. 
A do školy se žáci opět podívají v pondělí 
3. září.

Ve školním roce 2018/2019 budou mít 
celkem 20 dní volných dní.

4. června proběhla na 2. základní škole 
již tradiční Chlubiáda. Co se celé odpo-
ledne dělo? Přinášíme krátký přehled... a 
příští rok neváhejte přijít i vy!

Ve třech představeních jsme sledovali a 
poslouchali především výkony dvou sborů 
pod vedením paní učitelky Evy Šimurdové 
a Renaty Skořepové a dětskou operu Červe-
ná Karkulka, kterou se svými žáky nacvičila 
paní učitelka Eva Ceralová.

Čím že se naši žáci chlubili? Sbor 1. stup-
ně Sluníčka nás rozzářil nejen svým počtem 
60 členů, ale též bezprostředním a kultivo-
vaným hlasovým projevem. Červená Karkul-
ka ze 2. A a její spolužáci nám přímo vyrazili 
dech precizně nacvičeným představením 
jak po stránce dramatické, tak i pěvecké. 

Sbor Blue Jeans z 2. stupně se snažil 
vysokou laťku překonat zejména osobi-
tým podáním lidových písní za doprovodu 

cimbálu paní učitelky Evy Hrnčířové, houslí 
primáše Horácké muziky Milana Nováka a 
violy bývalé žákyně Míši Žďánské. Společ-
ně vytvořili příjemnou atmosféru, zazpívali 
si s celým publikem, které odpoledne ani 
nechtělo odcházet domů a vyžadovalo si 
přídavky. Také jsme si mohli vyslechnout 
sólové písně žáků 9. třídy Eileen Niederlové, 
Sandry Stemberkové a Luboše Kukačky, kte-
ří získali ocenění v krajském i zemském kole 
folklorní soutěže Zpěváček. 

Uvědomujeme si, že velká hudebnost 
žáků naší školy je z velké části zásluhou ro-
dičů a prarodičů. Moc Vám tímto děkujeme 
a přejeme si, aby hudba a společné zpívání 
byly součástí Vaší rodinné pospolitosti. Dě-
kujeme též všem pedagogům za jejich celo-
roční práci a osobní nasazení.

 

Miroslav Kadlec, ředitel 2. ZŠ

Chlubiáda na „Dvojce“. Jaké to bylo?

V květnu se pro žáky prvního a druhého 
ročníku 5. základní školy konal v arbore-
tu program s názvem Recyklohraní. 

Tento program pro svoje mladší spolužá-
ky připravili členové ekotýmu školy. 

Na děti čekalo sedm stanovišť, na kte-
rých děti plnily různé úkoly a u všech se 
využívalo odpadu z domácnosti. Děti lovily 
rybičky vyrobené z lahví od školního mléka, 
třídily odpad do barevných popelnic, určo-
valy, co patří a nepatří na kompost, hrály 

si na popeláře a jezdily s auty, určovaly, z 
jakých odpadních materiálů je vyroben je-
zevčík, auto, hrad a další. 

Při plnění těchto úkolů jim pilně pomá-
hali starší spolužáci ze sedmého a osmého 
ročníku. Za každý splněný úkol dostaly děti 
razítko do karty úkolů a na závěr malou od-
měnu. 

Všem dětem se program líbil a doufáme, 
že se bude líbit i dětem z mateřských škol, 
které přivítáme v úterý 12. června.

Věra Sobotková, učitelka 5. ZŠ

Žďárská „Pětka“ žila Recyklohraním
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Příspěvkové organizace města
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Žďárská pouť
V období od 7. do 13. května se kona-

la tradiční žďárská pouť. Městská policie 
spolupracovala zejména s odborem komu-
nálních služeb, Policií ČR, SDH Zámek, HZS 
Kraje Vysočina, RZS Kraje Vysočina a dalšími 
orgány.

Hlídky městské policie měly za úkol kon-
trolovat, aby nedocházelo k narušování ve-
řejného pořádku, dodržování doby ukonče-
ní pouťových atrakcí ve večerních a nočních 
hodinách, hlídání poškozování majetku, ob-
čanskému soužití, k omezení průjezdnosti 
pro složky vozidel IZS, autobusů MHD, do-
držování dopravního značení a další.

V tomto období řešili strážníci v areálu 
pouti a blízkém okolí například tyto událos-
ti:

Oznámení, že v prostoru pouti byla nale-
zena asi 5letá dívka bez doprovodu rodičů, 
následně bylo pátráno i po 3letém chlapci, 
který se na pouti také ztratil. V obou přípa-
dech se na místo dostavila hlídka MP s tím, 
že následnými kroky se ve spolupráci s Po-
licií ČR podařilo obě nezletilé děti předat 
rodičům. Byl realizován odtah dvou vozidel 
na ulici Šípkova, která parkovala ve vyzna-
čeném prostoru pro vozidla Policie ČR a 
Městské policieBylo řešeno několik řidičů 
vozidel, kteří bránili výjezdu jiných vozidel 
- například z přilehlých parkovišť.

Bezdomovec s motorovou pilou
Na tísňovou linku MP byla opakovaně 

přijata oznámení od občanů, že v prostoru 
lokality nádraží se má pohybovat podna-
pilý bezdomovec, který má nastartovanou 
motorovou pilu, pokřikuje vulgarity a vy-
hrožuje kolemjdoucím lidem. Na místo se 
neprodleně dostavila hlídka strážníků, která 
vyzvala tuto osobu k zanechání protipráv-
ního jednání, čehož dotyčný bezdomovec 
uposlechl. Následně byla tato osoba pře-
vezena na služebnu, kde bylo orientační 
dechovou zkouškou u něho zjištěno 3,62 
promile alkoholu v dechu. Po lékařském vy-
šetření bylo rozhodnuto o jeho převozu na 
protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy. 
V souladu se zákonem byla asi 60letému 
bezdomovci motorová pila odebrána s tím, 
že celá věc byla postoupena k dalšímu řízení 
ke správnímu orgánu.

Muž a žena v kašně
Na městském kamerovém dohlížecím 

systému byli v kašně na náměstí Republiky 
přistiženi koupající se muž a žena. Na mís-
to byla vyslána hlídka, která zjistila, že se 
jedná o 17letou dívku a 21letého mladíka. 
Byli vyzváni, aby zanechali tohoto jednání, 
čehož oba uposlechli. Nebylo zjištěno, že by 
došlo k poškození kašny nebo jejího zaříze-
ní. Za znečištění veřejného prostranství byla 
mladistvá dívka řešena strážníky na místě v 
rámci příkazního řízení.

Luboš Skřivánek, MP

Městská policie

Blíží se festival Zastávka KNIHOVNA.
Prázdniny začínají v knihovně
Nejmenší děti, senioři, ale i ostatní si 
přijdou na své při letním minifestivalu 
Zastávka KNIHOVNA, který připravila na 
pátek 29. června Knihovna Matěje Josefa 
Sychry. 

„Začneme už v deset hodin dopoledne. 
Především starším, ale samozřejmě nejen jim, 
je určený koncert žďárského harmonikáře Ro-
berta Trčky. Ten zahraje a zazpívá oblíbené 

polky, valčíky, tanga a foxtroty známých hu-
debních skladatelů,“ uvedl ředitel knihovny 
Roman Kratochvíl. 

Ve tři hodiny odpoledne je připraveno 
pro děti vystoupení žďárských ochotníků s 
názvem Potkal klauna potkal kloun. Diva-
delní představení pro nejmenší diváky, kteří 
uvidí, jak z náhodného setkání dvou klaunů 
může vzniknout velká cirkusová show.

Na pátou hodinu podvečerní pak přijde 
na autorské čtení spisovatel a novinář Ra-
dek Laudin, autor mnoha knih o českých 
filmech a filmových pohádkách. Bude vy-
právět o místech na Žďársku, kde se točily ty 
nejznámější filmy české kinematografie, ale 
i o tom, kde v našem okolí žijí nebo žili slavní 
herci a režiséři.

„Chceme dát návštěvníkům festiválku 
možnost klidného zastavení se v předprázdni-
novém shonu a hezkého zážitku před tím, než 
vyrazí na dovolenou. Proto název Zastávka,“ 
vysvětluje Kratochvíl.

Všechna vystoupení se odehrají v atriu 
knihovny, v případě špatného počasí v 
knihovně.

Knihovna M. J. Sychry

Program akce:
10.00  Harmonikář Robert Trčka
15.00  Potkal klauna potkal kloun – dět- 
 ské představení
17.00  Po stopách oblíbených českých  
 filmů a herců na Žďársku - autor- 
 ské čtení Radka LaudinaIlustrační foto Foto: archiv

Mládežnickým družstvům florbalového 
klubu Hippos Žďár nad Sázavou se poda-
řil velký úspěch, kterým značně zviditel-
nili nejen svůj oddíl, ale i Žďár nad Sáza-
vou, a to i mimo hranice Kraje Vysočina. 

Mladí sportovci v sezóně 2017/2018 vy-
hráli ve všech chlapeckých mládežnických 
kategoriích, což je velká sportovní rarita 
mezi všemi kraji ČR a obrovský úspěch. 
Mladší žáci, starší žáci, dorostenci i junioři 
ovládli své regionální soutěže a stali se mi-
stry Vysočiny. 

Dorostenci navíc po vítězství nad mis-
trem z jižních Čech Sokolem Písek postou-
pili do první nejvyšší dorostenecké ligy. 
Starší žáci se následně přes kvalifikaci, a 
také vítězstvím v dvouzápase s mistrem z 
jižních Čech Došwichem Milevsko probojo-
vali na závěrečný turnaj o mistra ČR. Zde v 
tvrdé konkurenci obsadili konečné 11. mís-
to. K úspěchu výrazně pomohli i tři hostující 
hráči z klubu Nového Města na Moravě, se 
kterým úzce spolupracují. Co víc, ve všech 
těchto soutěžích byl žďárský Hippos tím 
nejslušnějším týmem z Vysočiny. Navazuje 
tím na loňskou sezónu, kdy byl v rámci sou-
těže FairPlay mezi top týmy z celé republiky.

Sportovní klub Hippos má v součas-
né době necelých 200 členů, z toho 140 v 
mládežnických kategoriích. V posledních 
letech se podařilo rozšířit trenérský kádr, a 
tím se zkvalitnila práce s mládeží. Klub se 
snaží o užší spolupráci s učiteli na základ-
ních a středních školách nejen v samotném 
Žďáře, ale i v okolních obcích. Vždyť asi pě-
tina členů Hipposu pochází z blízkého oko-
lí. Stále se pracuje na lepší koncepci, která 
bude pomáhat do budoucna nejen daným 
kategoriím, ale i jednotlivcům. Žďárská od-
chovankyně Kateřina Holemářová, která v 
současné době působí v dívčí juniorské re-
prezentaci ČR, je jasným signálem správně 
započaté cesty. Ale jsou tu i další, kteří jsou 
v širších kádrech juniorských reprezenta-
cí – Lukáš Zeisel, Jan Ušák, Daniel Křesťan 
nebo Pavel Rous. Na nedávném Mistrov-
ství ČR krajských reprezentací jako kometa 

vyletěla Karolína Judová, která v nejtěžších 
možných zápasech táhla výběr Vysočiny a 
jižních Čech do finále. V 5 zápasech zazna-
menala 7 branek a vyhrála bodování celého 
mistrovství. 

Všichni naši trenéři pracují na efektivněj-
ší přípravě všech sportovců a klubu se také 
osvědčil způsob spolupráce s rodiči. Právě 
ti nejaktivnější z tatínků a maminek se za-
pojili do práce s mládeží, účastní se turnajů, 
klubových soustředění a ostatních akcí jed-
notlivých kategorií. Za to jim patří velký dík.

„Moc bych si přál, aby se někomu ze žďár-
ských kluků a holek v budoucnu podařil jaký-
koliv sportovní úspěch a sport je v budoucnu 
nejen naplňoval, ale třeba i živil. Musím být 
však realista. Nevím, kolika z nich se to podaří, 
ale pro mě, trenéra, není důležitý jen výsledek 
či sportovní úspěch. Snažím se vychovat z 
mládežníků sportovce do budoucna a budu 
rád, když za 20 let řeknou svým dětem o spor-
tovních zážitcích z dětství a myšlenku sportu 
a fair play chování budou předávat i dále. Je 
třeba dostat sport klukům a holkám do srdí-
ček a spojit ho s pozitivně prožitými emocemi. 
Výsledky se potom dostaví samy…“ říká za 

klub trenér starších žáků Pavel Novák. 
Doplňuje ho hlavní trenér mládeže Vít 

Rosecký: „Klub Hippos má za sebou více jak 
20 let dlouhou a bohatou historii, ve které 
hrál jeden rok nejvyšší soutěž a byl tradičním 
účastníkem druhé nejvyšší soutěže v ČR. Za 
posledních 6 let se pak stává největším oddí-
lem v Kraji Vysočina s kompletní strukturou 
družstev ve všech kategoriích, a to nejen díky 
celkovému počtu členů, ale i počtu přihláše-
ných družstev. Zapojujeme i dívčí složky. Nej-
menší děvčata hrají společně s chlapci a starší 
děvčata mají své vlastní věkové kategorie. Za 
tím stojí práce trenérů a trenérek všech věko-
vých kategorií. Vedení oddílu podniká uváže-
né kroky vedoucí ke stabilizaci dynamicky ros-
toucího klubu a každý rok přichází s novými 
výhodami pro všechny členy. Florbal je krásná 
hra, kterou si může díky své nenáročnosti za-
hrát prakticky každý už po prvním seznámení. 
Máme tu nejlepší podmínky z celé Vysočiny, 
a proto zveme všechny zájemce i zájemkyně 
všech věkových kategorií na nábory, které bu-
dou probíhat od září. Informace budou vyvě-
šeny na klubovém webu nebo faceboku.“ 

 (red)

Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni  
6. červnu 2018 celkem 21 116 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu. 

Statistika: květen 2018 - 21 143, duben 
2018 - 21 148, březen 2018 - 21 168, únor 
2018 - 21 193, leden 2018 - 21 182, prosi-
nec 2017 - 21 192, listopad 2017 - 21 194, 
říjen 2017 - 21 214, září 2017 - 21 240, sr-
pen 2017 - 21 240, červen 2017 - 21 282)

Děti narozené v dubnu 2018
Adéla Kršková   03.04. ZR 3
Daniel Novák   06.04. ZR 1

Lukáš Malý   08.04. ZR 6
Jan Kulčár   12.04. ZR 6
Lilien Myslivcová   12.04. ZR 5
Rozálie Medková   14.04. ZR 1
Eda Kostečková   16.04. ZR 6
Dominik Brož   19.04. ZR 3
Jakub Koníček   21.04. ZR 1
Samuel Karásek   22.04. ZR 1
Jonáš Kazdera   22.04. ZR 6
Amálie Zemanová   25.04. ZR 6
Eva Musilová   26.04. ZR 5
Josef Maša   27.04. ZR 3
Jan Lacina   28.04. ZR 4
Tereza Horáková   29.04. ZR 6
Václav Pazdera   30.04. ZR 1

Životní jubilea v červenci 2018
Helena Straková  16.06. 91 let ZR 3
Milada Krejčiříková  02.07. 85 let ZR 7
Irena Michálková   05.07. 90 let ZR 5
Kamil Češka   06.07. 80 let ZR 6
Stanislav Švoma  07.07. 80 let ZR 4
Augustina Revayová 09.07. 92 let ZR 5
Zdeněk Andrš   11.07. 80 let ZR 2
Karel Černý   16.07. 80 let ZR 1
Jindřich Spurný   24.07. 80 let ZR 1
František Limanovský   29.07. 80 let ZR 6
František Bárta   30.07. 85 let ZR 2

 Srdečně gratulujeme!

Kronika města Žďáru nad Sázavou

Žďárským florbalistům se letos dařilo. Překonali hranici kraje

Žďárští florbalisté během jednoho ze zápasů Foto: Romana Nováková

SPORTIS informuje
Rekreační areál Pilák – Nová sezóna je již 
v plném proudu. Připravujeme vybudování 
skladu na lodě a šlapadla. Sledujte novinky 
na našich facebookových stránkách. 

Relaxační centrum – V květnu 2018 na-
vštívilo Relaxační centrum celkem 15 294 
klientů.

Zimní stadión – Dokončilo se rozšíření 
zázemí pro stolní tenis v místě bývalé „vo-
dárny“. V současné době probíhají opravy a 
údržba celého areálu. Připravuje se výměna 
oken a dveří v restauraci. Následně bude 
provedena oprava přední části zimního sta-
diónu.

Fotbalový stadión – V průběhu měsíce 
března došlo k převodu umělé travnaté plo-
chy fotbalového stadiónu z TJ Žďár nad Sá-
zavou na Město Žďár nad Sázavou. Atest na 
stávající umělou hrací plochu končí 18. října 
2018, takže se bude pracovat na výměně 
povrchu. Zájemci o pronájmy fotbalových 
ploch volejte na telefonní číslo 734 760 598.

Rychlobruslařský ovál – Do konce června 
připravujeme k realizaci odvodnění oválu.

 
Tenisové kurty – 11. června byly zahájeny 
práce na rekonstrukci čtyř tenisových kurtů, 
výstavbě společného zázemí pro tenis a fot-
bal a nafukovací haly. Od této doby jsou v 
provozu pouze kurty číslo 5-7. 

Skatepark – Oficiální otevření proběhlo 2. 
června 2018. Další informace sledujte na na-
šich webových stránkách.

Autokempink Pilák – 1. května byla zahá-
jena sezóna 2018.

Hotelový dům Morava – Připravují se opra-
vy společných sociálních zařízení.

Hotel Tálský mlýn – Bylo provedeno čistění 
zámkové dlažby uvnitř areálu a čistění stěn 
hotelu včetně impregnace.

Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká 
pojišťovna) – Dokončuje se rekonstrukce 
2. nadzemního podlaží včetně sociálních 
zařízení. V celé budově se dokončují práce 
na nových protipožárních opatřeních. Při-
pravuje se rozšíření parkovacích ploch.

SPORTIS
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PŮJČOVNA 
NÁŘADÍ

RUČNÍ NÁŘADÍ HILTI  |  VIBRAČNÍ TECHNIKA 

JÁDROVÉ VRTÁNÍ  |  ŘEZÁNÍ BETONU  |  HUTNÍCÍ STROJE 

SHOZY PRO STAVEBNÍ SUŤ  |  ELEKTROCENTRÁLY 

ČERPADLA  |  SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ PERI 

LEŠENÍ - TRUBKOVÉ RÁMOVÉ, HAKI

606 742 832  |  blazek@pks.cz

1
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Zaostřeno na Žďár 2018
Zaostřeno na Žďár 2018 je tu. Zapojte se i vy do 
dalšího ročníku fotografické soutěže! 

Stejně jako v loňském roce probíhá i letošní ročník fotografické 
soutěže Zaostřeno na Žďár 2018. Soutěžní snímky můžete opět 
zasílat ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou adresu 
zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno 
na Žďár 2018 a příslušný měsíc. 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 zpravo-
daji, na facebookovém profilu města a na webových stránkách 
města. Více informací o soutěži, 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. 

VI. Zaostřeno na majestátnost stromů
(zasílejte do 2. července 2018)
Na měsíc červen jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na ma-
jestátnost stromů. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 2. 
července 2018 na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. 
Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2018. V e-mai-
lu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a tele-
fonní kontakt. 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. 

Vyhodnocení! 

V. Zaostřeno na luční kvítí
V květnu 2018 bylo do soutěže zasláno 23 fotografií s tematikou 
lučního kvítí. Vítězem čtvrtého kola fotografické soutěže se stal 
Vladimír Hřebíček. Gratulujeme! 
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami do 
nově zrekonstruovaného Kina Vysočina.
 
 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

CONCENTUS MORAVIAE
XXIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST
téma HUDBA A HUMOR 
01  06  —  27  06  2018

pá 22 06 
Žďár nad Sázavou

PAVEL STEIDL / kytara
JAN VONDRÁČEK / mluvené slovo 

Smích & Evropa
hudební humor Milana Kundery, Kniha smíchu a zapomnění

zámek, Oválný freskový
sál v prelatuře, 19:30 hod.

hlavní mediální partnerpatron mecenáš ve spolupráci

www.festivalcm.cz

cena vstupenek 250 Kč / 150 Kč 
předprodej vstupenek: Žďár nad Sázavou – Dům kultury, Dolní 183/30 
a Turistické informační centrum – Stará radnice, nám. Republiky 24
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz



Změna programu vyhrazena.

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

DUCHOVNÍ AKCE
úterý 17. července, 20.00-22.00
Nikodémova noc
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

FESTIVALY
pátek 27. července až sobota 28. července
Festival Pod Zelenou horou
1. nádvoří Zámku Žďár

pátek 13. července až neděle 15. července
Festival KoresponDance
Zámek Žďár

KULTURNÍ AKCE
středa 27. června 2018
Jiří Černý - Rockování
Café u tety Hany

sobota 30. června, 13.00
VeDaFest
Karlov

sobota 7. července, 12.30-20.00
Věž otevřena
věž kostela sv. Prokopa

SPORTOVNÍ AKCE
neděle 1. července, 8.45-15.00
Žďárský Classic triatlon
rekreační areál Pilák

sobota 27. července
Xtrail Vysočina
rekreační areál Pilák

VÝSTAVY
úterý 3. července až neděle 29. července
Vladimír Nosek - koláže
úterý až sobota 9.00-12.00 a 13.00-17.00
neděle 13.00-17.00
Galerie Stará radnice

sobota 14. až neděle 15. července, 8.00-16.00
Výstava růží s možností objednání pro výsadbu
vestibul Staré radnice

čtvrtek 7. června až neděle 31. července
Zaostřeno na Žďár
pondělí až sobota 9.00-12.00 a 13.00-17.00
neděle 13.00-17.00
Malá galerie Staré radnice


