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DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová

PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY
VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY
Jak prožili první školní den prvňáčci ve Žďáře nad Sázavou?
Po prázdninách letos mateřské
školy zaplnilo 695 dětí. Svůj první den
školní docházky prožilo 264 prvňáčků. Základní školy tak letos ve Žďáře
navštěvuje celkem 2 057 školáků.
Na druhé základní škole přichystala pro svou novou třídu přivítání paní učitelka Lucie Topinková.
„Na prvňáčky jsem se těšila stejně tak,
jako na svou bývalou třídu. Děti budu
učit celých pět let, takže je to pro mě
nyní obrovský skok, z páťáků zase
k prvňáčkům,“ popsala třídní učitelka 1. A Lucie Topinková.
Celé prázdniny pro děti vyráběla nejrůznější pomůcky a výzdobu
třídy. Na prvňáčky na základní škole
Komenského 2 čekala nově vymalovaná třída s novým nábytkem. „Pevně věřím, že se nám v nové třídě bude

dařit a školu si užijeme,“ doplnila Topinková.
Do této třídy nastoupilo celkem
28 dětí, některé z nich doprovodili
rodiče, pár prvňáků přišli podpořit dokonce i prarodiče. „Nejprve
jsem děti uvítala, pak jsme se navzájem představili, někteří žáčkové se
pousmáli nad mým příjmením,“ dodala s úsměvem třídní učitelka. Následovalo uvítání ředitelem školy,
který první školní den vítal i ostatní své žáky rovnou při příchodu
do školy. S ředitelem Miroslavem
Kadlecem do třídy zavítali i ostřílení
deváťáci, kteří dětem předali květiny. Třídu 1. A navštívila i starostka
Dagmar Zvěřinová, která dětem popřála hodně sil a úspěchů v novém
školním roce, radosti ze školní práce
a rodičům především trpělivost.
(pokračování na straně 4)

Foto: Nikola Adlerová

Vážení
spoluobčané,
s nastupujícím
podzimem přichází i období
školních povinností, zahrádkáři sklízejí své
plody, ale i politici musejí bilancovat. Je to neuvěřitelné, ale utekly
již čtyři roky volebního období.
Komunální politici v našem městě
se snažili pracovat ve prospěch
vás občanů. Někdy bylo těžké
dojít ke shodě, někdy to vázlo
na penězích, někdy jsme se shodli
na určité věci, ale rozcházeli jsme
se v provedení. Tak, jak to v životě bývá. Politika představuje
i jistou míru kompromisu a možností v daném čase. Město se nesmí přestat rozvíjet a opravovat,
ale musí dostávat novou podobu a umožnit spokojený a klidný
život svým, občanům.
Starostka města
Ing. Dagmar Zvěřinová
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SLOVO STAROSTKY MĚSTA
DAGMAR ZVĚŘINOVÉ
Léto je definitivně za námi. Možná
ještě zažijeme krásné podzimní dny,
ale na Vysočině to o horkých dnech
zkrátka není. Pochopitelně pokud
nepočítáme dny volební, ty jsou
horké vždy. Dál ve Zpravodaji naleznete ucelené důležité informace
k nadcházejícím volbám do Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou
i do senátních voleb, které proběhnou dne 10. a 11. října 2014.

do seznamu UNESCO. Především nás
potěšila návštěva vás, občanů města. Děkuji všem žďárským spolkům,
organizacím i jednotlivcům, kteří se
jen za minimální příspěvek zapojili
do oslav „naší Zelené hory“. Velice
mile nás překvapilo množství těch,
kteří se chtěli angažovat a pomáhat.

Slavnosti jeřabin, oslavy UNESCO

Problematika hazardu je velmi závažná a v dnešní době ji řeší téměř
každé město. Majetkoprávní odbor
městského úřadu jel naplno, konzultoval veškeré varianty a možnosti.
Na jednání zastupitelstva dne 4. září
totiž mířily hned tři možné varianty
řešení problematiky hazardu ve Žďáře nad Sázavou. Byl to návrh obecně
závazné vyhlášky o regulaci hazardu projednaný a schválený radou
města, návrh občanů na vyhlášení
místního referenda za plošný zákaz
hazardu na celém území našeho
města a současně i petice za zachování provozních míst v této oblasti
podnikání. Nebyla to jednoduchá
situace a variant bylo opravdu mnoho. Příjemným překvapením pro mě
bylo osobní jednání se zmocněncem
členů přípravného výboru referenda
Janem Šedo. Rozhodla jsem se vyvolat jednání o různých možnostech

Některé události jsou zapsány v našem každoročním kalendáři, jako
například Slavnosti jeřabin, kulturní
festival nabízející mnoho krásných
zážitků na celý jeden měsíc. Každý
si jistě vybere to své a na nějakou
kulturní akci se rád zajde podívat.
Snažíme se obsahově vyhovět všem
generacím a postihnout více oblastí i žánrů. Letos se ke Slavnostem
jeřabin přidala i prestižní událost
roku 2014, oslavy UNESCO. Slavnosti
20. výročí zapsání poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře do seznamu UNESCO se staly
důstojnou oslavou naší unikátní památky na Zelené hoře. Této události
se zúčastnilo mnoho významných
hostů z ministerstev, odborníků, studentů, ale také zástupců měst, která mají rovněž zapsanou památku

Obecně závazná vyhláška,
hazard, referendum?

řešení, technických potřebách jednotlivých řešení i finančních možnostech. Jednání bylo velice korektní a nanejvýš profesionální. V dalším
kroku řešení otázky hazardu jsem
svolala klub zastupitelů města,
na kterém se analyzovaly jednotlivé varianty. Tam také padl podnět
zpřísnit předkládaný návrh obecně
závazné vyhlášky města o zákazu
provozování sázkových her, loterií
a jiných podobných her a předložit
ho na zasedání zastupitelů města.
Ti na svém zasedání 4. září rozhodli jasně počtem dvaceti hlasů pro
schválení zpřísněné obecně závazné
vyhlášky navržené na klubu zastupitelů. Tato vyhláška je tedy platná
od 1. října 2014 a to v plném rozsahu
viz str. 3. Jan Šedo po schválení upravené vyhlášky zastupitelům sdělil, že
přípravný výbor nadále na vyhlášení
místního referenda netrvá a v řadách zastupitelů zavládla viditelná
úleva. Já v ten okamžik pocítila radost. Nejenom, že napříč politickým
spektrem žďárští zastupitelé našli
společnou řeč, ale také proto, že občané požadující referendum, možná
někdy velmi kritická skupina občanů, umí být vděčná, politicky odpovědná a rozhodně, jak se ukázalo,
jim šlo o věc a ne o velkou show.
Dagmar Zvěřinová, vaše starostka

Oslavy 20. výročí zapsání poutního kostela sv. Jana Nepomuckého
na seznam památek světového dědictví UNESCO

Oslavy zapsání poutního kostela na seznam UNESCO, profesor Jan Royt, žďárští ochotníci
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Město Žďár nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2014, o zákazu provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Žďáru nad Sázavou
Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou rozhodlo dne 4.9.2014 usnesením č. 22/2014/OP/2 na
základě zákonného zmocnění vyplývajícího z ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením
§10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Město Žďár nad Sázavou vydává tuto vyhlášku za účelem zajištění veřejného pořádku na území
města Žďáru nad Sázavou.
Článek 2
Zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a provozování loterií a jiných
podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, se na celém území města Žďáru nad Sázavou úplně zakazuje.
Článek 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2014.

Hlasování o usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 4. září 2014
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad
Sázavou č. 1/2014 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na
území města Žďáru nad Sázavou dle předloženého návrhu s vypuštěním článku č. 3 Přechodné
ustanovení a přečíslováním článku č. 4 Účinnost na článek č. 3 Účinnost.
Pro: 20 (74 %), Proti: 2 (7 %), Zdrželo se: 2 (7 %), Nehlasoval: 0 (0 %)
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Výběr poplatku

za komunální odpad
na 2. pololetí 2014
V říjnu opět proběhne výběr poplatku za komunální odpad. Tento
poplatek se vybírá na základě obecně

Úřad s úsměvem
Den otevřených dveří 2014

Netradiční formou prezentoval
Městský úřad Žďár nad Sázavou
v roce 2012 vstřícný přístup ke svým
klientům a občanům. Více než tři sta
malých i velkých návštěvníků mělo
21. září 2012 možnost prohlédnout
si jindy nepřístupné prostory úřadu a absolvovat řadu vědomostních a zábavných her. „Jsem rád, že
občané Žďáru měli možnost poznat
úřad tak trochu z jiné strany a dík patří zaměstnancům, kteří usilují o to,
aby veřejnost vnímala práci úředníků
jinak, než je běžně prezentována,“

Zimní stadion bude města

V roce 1974 byl ve Žďáře otevřen nový
zimní stadión, střechu získal v roce
1979. V současnosti má kapacitu
2 300 diváků. Za plné finanční podpory města realizoval v roce 2008 a 2009
vlastník zimáku, tedy Tělovýchovná
jednota Žďár n. S. (TJ) rekonstrukci
strojovny, ledové plochy, mantinelů
a střídaček. V roce 2009 bylo na stadionu vybudováno ubytovací zařízení. Toto zařízení bylo pořízeno s dotací z ministerstva financí. Podmínky
této dotace stanovily, že objekt stadionu není možné prodat, převést,
či darovat, až do léta roku 2019. TJ
měla vůči městu vysoké finanční pohledávky, které nebyla schopna splá-
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závazné vyhlášky 5/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, schválené zastupitelstvem
města dne 13. prosince 2012.
Tato vyhláška stanovuje výši poplatku 580 korun na osobu a rok.
Poplatek je rozložen do dvou stejných splátek, 290 korun na osobu
a pololetí. První pololetí hradili občané v dubnu a nyní nastává doba
úhrady za druhé pololetí v termínu
do 31. října 2014.
Na složence, kterou obdržíte
do konce září do svých poštovních
schránek, budou uvedeny infor-

mace potřebné k úhradě. Možnosti
úhrady jsou bankovním převodem
nebo úhradou složenky na přepážce České pošty. Složenku lze uhradit
i v pokladně Městského úřadu Žďár
nad Sázavou, v hotovosti nebo platební kartou. Chcete-li se vyhnout
frontám, využijte i jiné dny než ty
úřední.

sdělil tehdy místostarosta Jaromír
Brychta. Zajímavou částí programu
bylo setkání s Michalem Olšiakem,
autorem známých betonových soch
z okolí Žďáru. „Překvapil mě zájem
žďáráků a užil jsem si společné modelování s dětmi, na které jsme použili
skoro 30 kg speciální sochařské hlíny,“
řekl Olšiak. Městský úřad ve Žďáře
nad Sázavou se dlouhodobě snaží
být místem, kde se klient setká se
vstřícnými a profesionálními pracovníky, usiluje o to být úřadem
otevřeným potřebám občanů. „Děje
se tak i díky realizaci projektu Zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity
a transparentnosti služeb a klíčových

procesů MěÚ Žďár nad Sázavou, jenž
je finančně podpořen z evropského
sociálního fondu. Úřad usiluje o naplnění svojí vize být otevřeným profesionálním úřadem,“ sdělil projektový
koordinátor Jiří Matoušek.
Pozvánka na den otevřených
dveří 2014:
Kde: Městský úřad, ulice Žižkova.
Kdy: 19. září 2014 od 13.00 do 19.00
(běžný provoz úřadu do 14.30 bude
zachován).
Program: tvořivá dílna, skákací
loď, ukázka hasičské techniky, vědomostní a zábavné soutěže, jízda
historickým autobusem a mnoho
dalšího.
(red)

cet. Proto došlo k dohodě o převodu
některých sportovišť z majetku TJ
na město. Byl to zimák, fotbalový stadion a tenisové kurty. Kromě zimáku
je dotací zatížený i fotbalový stadion.
Od 1. ledna 2011 provozuje zimní stadion PO SPORTIS. Město se snažilo,
s přispěním TJ, aby ministerstvo financí jako poskytovatel dotace souhlasilo s převodem zimního stadionu
na město. Po dlouhých a náročných
jednáních se to 29. srpna 2014 nakonec podařilo. Obdrželi jsme písemný
souhlas s převodem. Na jednání zastupitelstva města 4. září jsme schválili nabytí objektu zimního stadionu
do majetku města. Nyní zbývá jen
celou záležitost organizačně, právně,

majetkově a ekonomicky dotáhnout.
Nejzazší termín, kdy by měl být zimák
plně v majetku města je 1. ledna 2015.
Osobně jsem velmi rád, že se podařilo obhájit převod zimního stadionu.
Významně k tomu pomohla studie
„Revitalizace sportovní zóny Žďár nad
Sázavou“, kterou vloni rada města
schválila. Tato studie byla velmi pečlivě, s přispěním sportovních klubů
připravována a na veřejném projednání představena občanům. Věřím,
že to, že jsme přesvědčili ministerstvo
financí, nám pomůže v dalším kroku.
Přesvědčit k souhlasu s převodem
ministerstvo školství, které poskytlo
dotaci na fotbalový stadion.
Ladislav Bárta, místostarosta
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Otvírací doba
pokladny městského úřadu:
pondělí, středa 7.00 – 17.00 hod.
úterý, čtvrtek
7.00 – 15.00 hod.
pátek		
7.00 – 14.30 hod.
Drahoslava Komínková
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Školství

PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE
OPĚT OŽILY
(pokračování ze strany 1)
Starostka Města Žďár nad Sázavou
při své návštěvě Základní školy Komenského 2 obdarovala prvňáčky
omalovánkami a pexesem. „Děti se
rozloučily s prázdninami. Do prvních
tříd nastoupili už naši malí občánci.
Pečlivě se připravili na vstup do školy
a na jejich tvářích bylo vidět, že usednutí do školních lavic berou vážně,“
zhodnotila první školní den starostka města Dagmar Zvěřinová.
Malí školáci dále dostali na ochutnání dotované školní mléko Kravík,
bezpečnostní kufřík od Kraje Vysočina, a také oranžový svačinový box
od realizátora akce Ovoce do škol.
Třídní učitelka představila dětem
všechny pomůcky a zadala první
úkol. Čerství školáci museli vybarvit
vstupenku do první třídy. Ani rodi-

če nezůstali stranou a paní učitelka
s nimi probrala veškeré potřebné
informace k průběhu školního roku.
„Pak jsme se s dětmi společně rozloučili, se slovy, že se těšíme na zítřek,“
dodala nakonec třídní učitelka Lucie
Topinková. Prvňáčci si svůj velký den
náležitě užili a nestyděli se ani odpovídat na otázky pro Žďárský zpravodaj. Ptali jsme se, na co se nejvíce
ve škole těší a čím by chtěli být, až
školu jednou dokončí.
Na stejnou otázku jsme se pak zeptali i 2. místostarosty Ladislava Bárty. Ten přivítal prvňáčky na Základní
škole Švermova 4, a také v Zámecké
škole. „Já jsem jako dítě chtěl být lesníkem,“ vzpomněl si s úsměvem Ladislav Bárta. Dětem popřál především
to nejlepší vzdělání. „Moc bych si přál,
aby v našich školách i nadále vysokou
úroveň vzdělání zajišťovali ti nejlepší

pedagogové,“ vyjádřil své přání Ladislav Bárta. Byl by také rád, kdyby
ve školách vládlo přátelské prostředí
a školy dokázaly navázat spolupráci
i s rodiči dětí. „Všem prvňáčkům jsme
připravili dárečky s městskou tematikou, pexeso a omalovánky“ dodal
2. místostarosta.
První školní den na Základní škole
Palachova přišel prvňáčky pozdravit 1. místostarosta Jaromír Brychta.
„Zahájení prvního školní dne jsem si
s dětmi náležitě užil, sám jsem si vzpomněl na svá školní léta i na devět let,
které jsem strávil ve školství jako pedagog,“ sdělil 1. místostarosta Jaromír
Brychta.
Děti ze Základní školy Komenského
6 přišla první den školního roku přivítat a podpořit vedoucí odboru školství, kultury a sportu Blanka Lučková.
(red)

Prvňáčci ze ZŠ Komenského 2 nám odpovídali hned první školní den na několik otázek
Všichni dotazovaní se představili a řekli kolik jim je let. Poté statečně odpovídali na otázku číslo jedna a dvě.
1) Na co se ve škole nejvíc těšíš?
2) Čím bys chtěl/chtěla být, až jednou vyrosteš?

Daneček Vostrejš
6let
1)Těším se na přestávky a na
matematiku.
2) Já bych byl rád zedníkem.

Klárka Pekáčová
6 a půl
1)Nejvíc se těším do tělocviku a
pak ještě do družiny.
2)Taky baletkou.

Kristýna Ondráčková
6let
1)Nó, na angličtinu!
2)Asi kovářkou a nebo veterinářkou,
ale víc kovářkou jako táta.

Káťa Vince
6let
1)Těším se nejvíc na matematiku!
2) Chtěla bych být doktorkou!

Kristýnka Růžičková hm,1,2,… 6 let
1)Táta mi slíbil, že budu moct chodit
hrát na flétnu, takže nejvíc se těším
na flétnu a pak na tělocvik.
2)Zatím nevím.

Matěj Chmelíček
6let
1)Nejvíc se těším do družiny a na
to až se naučím psát.
2) Chtěl bych být opravářem aut.

Petruška Plevová
6let
1)Já se nejvíc těším na cvičení!
2) A chtěla bych být baletkou.

Vojta Kužela
6let
1)Těším se do družiny a na
kroužek. Budu chodit na kreslení.
2) Rád bych byl zubařem!

Třída 1. A, ZŠ Komenského 2, Žďár nad Sázavou

Foto: Nikola Adlerová
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REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR
HOTELOVÝ DŮM MORAVA

Vizualizace Hotelového domu Morava po zateplení

Za dotační podpory Operačního
programu životního prostředí
a Evropské Unie se fasáda Hotelového domu Morava ve Žďáře nad
Sázavou dočká zateplení. Tento
hotel slouží lidem již od 70. let
minulého století.
V roce 2012 schválilo zastupitelstvo města zařazení zateplení objektu do plánu projekční přípravy
a následně také do Akčního plánu
města. V loňském roce proběhlo výběrové řízení na zpracování projektu. Zpracovatelem se stal Ateliér WIK
spol. s. r. o. Brno, vedený architektem Vítem Vincourem. „V současné
době bylo potvrzeno, že město získá
ze Státního fondu životního prostředí
na realizaci energetických úspor dotaci v předpokládané hodnotě až 9,6
milionů korun. Radou města, proto
bylo schváleno vyhlášení výběrového
řízení na dodavatele stavby. Výsledek
by měl být známý do letošního září,“
zdůraznila vedoucí odboru rozvoje
a územního plánování Irena Ško-

Foto: Archiv

dová. Rada města při projednávání
výběrového řízení i žádosti o dotaci
diskutovala nejen o vzhledu objektu
po zateplení, ale také o možnostech
dalšího využití hotelu. „Podle posledních jednání se zvažují varianty jako
je Dům se zvláštním režimem, sociální
bydlení nebo kombinace sociálního
bydlení s hotelovým ubytováním,“
doplnila Škodová.
Radní města řešili také možnosti
oprav okolního prostoru, jako jsou
chodníky, parkovací místa a veřejná
zeleň. Městskému úřadu zadali zpracování odhadů celkových nákladů.
Ty dosahují bez úpravy okolí částky
21 milionů korun. „Původní projekt
hotelového domu, který byl zpracovaný pravděpodobně Stavoprojektou
Jihlava, odpovídal významu administrativní budovy, která byla přestavěna na polyfunkční objekt,“ doplnila
Irena Škodová. Budova Hotelového
domu Morava navazuje na vedlejší
restauraci a administrativní budovu
Agrovysočiny, Měřín a Agrofarmu. Je
součástí uličního bloku do budovy
6

bývalého městského úřadu přes Fit
hotel až po zástavbu na Smetanově
ulici. Komplexní zateplení obvodového pláště, včetně výměny oken
a dveří, zateplení střechy a podzemních konstrukcí s opravou hydroizolace naváže na původní rozměry
objektu a nezmění jeho členění ani
barevné řešení. „Záměrem projektanta je zachovat barevnost v souvislosti s navazujícími administrativními
a víceúčelovými objekty na této straně ulice,“ dodala Škodová. V plné
části obvodového pláště budou použity keramické obklady šedé barvy,
tmavě šedé cementovláknité desky a kontaktní zateplovací systém.
V prosklených částech budovy bude
použito izolační dvojsklo osazené
do hliníkového rámu. Pro oživení
současného vzhledu bude vloženo
v prosklených částech objektu, před
sloupy nebo jinou konstrukci, barevné smaltované sklo.

(red)

ŽDÁRSKÝ ZPRAVODAJ září 2014

Městský úřad informuje

Veřejné projednávání územního plánu

Územní plán Žďáru nad Sázavou

Dne 22. října 2014 od 16.00 hodin
proběhne v Domě kultury Žďár nad
Sázavou druhé veřejné projednání
Návrhu územního plánu Žďár nad
Sázavou. Projektanti opět představí návrh územního plánu (UP)
a podají k předložené dokumentaci
odborný výklad. Písemné námitky
a připomínky k návrhu územního
plánu budou moci občané podat
v zákonné lhůtě od prvního dne

Foto: archiv

vyvěšení návrhu územního plánu
na úřední desce do 29. října 2014.
První veřejné projednání návrhu
územního plánu se konalo v září
loňského roku a občané uplatnili
k navrženému řešení své připomínky a námitky. Námitky a připomínky,
které budou uplatněny při druhém
řádném veřejném projednávání, budou projednány spolu s námitkami
a připomínkami podanými při prv-

ním veřejném projednání UP. Návrh
územního plánu pak bude zveřejněn na internetové stránce města
www.zdarns.cz. V listinné podobě
bude možno do dokumentu nahlédnout v úřední hodiny na odboru rozvoje a územního plánování
městského úřadu. Projekt Návrh
územního plánu Žďár nad Sázavou
je spolufinancován z prostředků
Evropské unie, Evropského fondu
pro regionální rozvoj, a to v rámci
Integrovaného operačního programu na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem
na udržitelný rozvoj území.
„Srdečně tímto zveme všechny, kteří
se zajímají o rozvoj města, na druhé
veřejné projednání návrhu územního plánu,“ sdělila pracovnice odboru rozvoje a územního plánování
Darina Faronová.

(red)

Bezpečnost a ochrana obyvatel města
První díl: Houká siréna. Co se děje?

Důležitá telefonní čísla, zvuk sirény

Rizika a nebezpečí na nás číhají
doslova na každém kroku. Je velmi důležité o nich vědět, umět je
předvídat a umět se jich vyvarovat.
Každý by měl vědět, jak se správně
zachovat v případě požáru, dopravní nehody, silné bouřky, povodně
nebo zdravotního ohrožení osob.
Preventivně výchovná činnost je
zaměřena na přípravu obyvatelstva s cílem předcházet nežádou-

Foto: archiv

cím jevům při mimořádné události.
„Dnešní svět není bezpečnější a klidnější, než býval v minulosti. Je neustále ohrožován řadou rizik a nebezpečí,
která mohou nastat kdykoli a kdekoli.
Je proto velice důležité být připraven.
Kdo je připraven, není překvapen,“
zdůraznil Josef Šulc z krizového řízení města.

7

Pominemeli houkání sirény firmy
ŽĎAS, a.s., na začátku a na konci každé směny, tak všechny další výstražné zvukové signály mají legislativní
podporu. Ve zkratce znamená zvuk
sirény následující. Test sirén – ten
je celostátně prováděn každou první středu v měsíci, ve 12.00 hodin
a siréna nepřetržitě zní po dobu 140
vteřin. Požární poplach – slouží
ke svolání členů jednotky dobrovolných hasičů, tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty. Všeobecná
výstraha – jediný varovný signál, je
vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může znít
třikrát po sobě. Pokud je zřejmé, že
nejde o povodeň nebo zemětřesení,
platí v EU tři hlavní zásady. Okamžitě se ukrýt, zavřít okna a dveře, zapnout sdělovací prostředky.
Pokračování příště
(red)
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Městský úřad informuje

ZTRÁTY A NÁLEZY
Jak postupovat, když něco ztratíte, nebo naleznete?
Rada města v červnu schválila
novou směrnici upravující agendu ztrát a nálezů. Každý z nás už
někdy v životě něco ztratil, nebo
naopak našel. Jak tedy správně
postupovat v těchto situacích,
na koho se obrátit a co nám radí
občanský zákoník? Co můžeme
udělat, aby se ztracené věci dostaly zase ke svým majitelům?
Na tyto otázky naleznete odpověď právě zde.
Postup při nalezení věci
Nalezneteli věc, ze které je poznat
komu náleží, měli byste ji podle nového občanského zákoníku přednostně odevzdat přímo majiteli.
Pokud věc naleznete ve veřejné budově (např. úřad, poliklinika, knihovna) nebo ve veřejném dopravním
prostředku, můžete ji odevzdat
přímo tam. V případě, že nemůžete z jakýchkoli důvodů odevzdat
věc přímo majiteli, předejte věc
na městský úřad, kde se o vše potřebné postarají pracovnice finanč-

ního odboru, 1. patro, kancelář číslo
35, Ztráty a nálezy. Pokud se zjistí,
komu daná věc náleží, obratem je
kontaktován majitel. Když z nějakého důvodu nelze zjistit, komu nalezená věc patří, městský úřad zveřejní
stručný popis věci na úřední desce.
Toto oznámení o vyhlášení nálezu je
zveřejňováno jak v písemné podobě
před vchodem na městský úřad, tak
v elektronické podobě na stránkách
městského úřadu www.zdarns.cz.
Tímto způsobem může sám majitel
zjistit, zda jeho věc poctivý nálezce
již odevzdal. „Z praxe víme, že nálezci odevzdávají nalezené věci také
na Městskou policii Žďár nad Sázavou, popřípadě na Policii ČR. Protože
policie nám poté většinu nálezů postupuje, vhodnější je odevzdat nález
přímo k nám na městský úřad,“ zdůraznila pracovnice finančního odboru Alena Benešová. „Samozřejmě
existují určité výjimky, kdy je lepší kontaktovat přímo policii. Pokud naleznete psa, obraťte se na Městskou policii
Žďár nad Sázavou, při nálezu zbraně

zase na Policii ČR,“ dodala Alena Benešová.
Postup při ztrátě věci
V případě ztráty věci je nejvhodnější obrátit se přímo na městský
úřad, na webových stránkách města můžete zjistit, zda vaše ztracená
věc byla již nalezena a odevzdána.
Při vydání věci musí dotyčná osoba
prokázat své vlastnictví a nálezce
dané věci má pak právo na úhradu
nákladů, které mu vznikly s předáním věci, například na jízdné
a na nálezné ve výši 10 % z hodnoty
nalezené věci. Těchto práv se nálezce může vzdát. Na úhradu nákladů
souvisejících s předáním věci má
právo i městský úřad. Tyto náklady,
případně nálezné, je nutné uhradit
před vydáním věci. „Nalezené věci
uchováváme po dobu tří let, poté připadnou do vlastnictví města. Nepřijímáme věci, které rychle podléhají zkáze, jsou znečištěné, zapáchají nebo
jsou nefunkční a viditelně poškozené,“
doplnila Benešová.
(red)

ČT 18.9. 10,00 - 17,00 - Když jeřabiny červenají... - tvůrčí dílna pro děti v rámci dalšího ročníku
"Slavností jeřabin" pod vedením lektorky výtvarné výchovy Zdeňky Formánkové
/dopoledne v atriu, od 14,00 v oddělení pro děti a mládež/
ÚT 23.9. od 17,30 hod. - beseda spisovatelky Aleny Ježkové o knize Tichá srdce, která představuje
6 nejvýznamnějších řeholních řádů a rozhovory s představenými klášterů, řeholníky a řeholnicemi
ÚT 7.10. - Osvěta - jak se chovat k nevidomým a o jejich světě - dopolední pořad pro děti z MŠ zajišťuje
TyfloCentrum JIhlava
ÚT 7.10. od 17,30 hod. - křest knihy žďárského rodáka Ivo Stehlíka - Dřevorubecké pohádky
ST 8.10. - Knihovna dětem - kvízy a omalovánky z pohádek O.Sekory a E.Petišky /v pobočce Nádražní/
ČT 9.10. od 17,00 hod. - křest knihy Hořkosladké verše z mého nitra žďárského studenta Jana Houdka
PÁ 10.10. od 17,00 hod. - beseda se spisovatelkou Irenou Douskovou, která vstoupila do povědomí
čtenářů románem Hrdý Budžes
Po celý říjen bude v prostorách knihovny probíhat burza knih a příloh denního tisku.
1.10-28.11 - Malíř ztraceného času - výstava kopií děl Zdeňka Buriana ve spolupráci s panem Josefem
Ptáčkem a Památníkem národního písemnictví v prostorách odd. dospělých čtenářů a odd. pro děti
a mládež .
do 14.10. - My Vás nevidíme, ale „vidíte“ Vy nás? Zaměřte svůj zrak na nevidomé v Kraji Vysočina - výstava
fotografií TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. ve spolupráci se svými klienty, osobami se zrakovým postižením
/vestibul Čechova domu/
Knihovna Matěje Josefa Sychry informuje
8
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Odborníci radili dětem i dospělým jak se chovat na internetu
ROZHODNI SE SÁM

Fotogalerie z akce Rozhodni se sám 2014, Farská humna

BEZPEČNĚ NA SÍTI
Rozhodni se sám, takový název nesl
již sedmý ročník tradiční akce pořádané občanským sdružením Kolpingovo dílo České republiky, centrem
primární prevence a drogových služeb Spektrum, Rodinným centrem
Srdíčko a oddílem házené T.J. Sokol
Nové Veselí.
Letošní ročník preventivní a sportovní akce proběhl v pátek 22. srpna v prostranství Farských humen
ve Žďáře nad Sázavou. Organizátoři se věnovali především otázkám
týkajících se bezpečnosti užívání
internetu. Padly tak pojmy, jako je
kyberšikana, kyberobtěžování, kybergrooming – vydávání se na internetu za někoho jiného nebo
kyberstalking sloužící k pronásledování jiné osoby pomocí internetu
a jiných informačních a komunikačních technologií. „Letos se jednalo
již o sedmý ročník této akce, která má
na konci prázdnin před novým školník
rokem trošku připravit děti a mládež

Foto: Nikola Adlerová

na každodenní realitu. Program bývá
bohatý a je vždy zaměřen na prevenci
nějakého neduhu ve společnosti,“ popsal 2. místostarosta Ladislav Bárta.
Patronem sedmého ročníku
s podtitulem Bezpečně na síti se
stal zpěvák Ben Christovao, který se
celý den věnoval příchozím dětem.
„Pokud akci podpoří známá osobnost,
jako letos Ben Christovao a moderátor Miroslav Vaňura, vždy to vzbudí
větší pozornost, což je dobře,“ dodal
k akci Ladislav Bárta.
Odbornou záštitu nad akcí převzal
v rámci projektu E-bezpečí Kamil
Kopecký a v rámci projektu Seznam
se bezpečně! Martin Kožíšek. „Letošní ročník se zaměřil na bezpečný
pohyb ve virtuálním světě a ukázal
mladým i dospělým, jak aktivně a bezpečně trávit volný čas, jak se chovat
odpovědně vůči sobě i vůči druhým,“
popsala cíle akce vedoucí centra primární prevence Petra Nováčková.
Během celého dne byla pro malé
i velké účastníky připravena řada
aktivit, nejen o bezpečném interne9

tu. Návštěvníci si mohli vyzkoušet
například žonglování, megabubliny,
první pomoc, opilecké brýle nebo
horolezeckou stěnu. V prostorách
Farských humen byl připraven také
skákací hrad, stolní fotbálek a slackline. Děti i dospělí se mohli zabavit
u míčových soutěží, výroby originálních placek, malování na obličej
nebo dokonce projížďkou v loďce
po řece Sázavě. „Děti a mladí lidé
tráví spoustu času ve virtuálním světě
a často si nejsou vědomi nástrah, které na ně na internetu číhají. Jakákoliv
informace, kterou o sobě na internetu
zveřejní, už nikdy nejde vrátit zpět.
Děti ale často samy útočníkům nahrávají a na internetu sdělují údaje, které
mohou být citlivé. Je proto velice důležité ukázat dětem, mladým lidem, ale
také rodičům, jak se bezpečně ve virtuálním světě chovat a prezentovat,“
dodala k preventivní akci lektorka
Aneta Dvořáková.
(red)
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JEŘABINÁM A OSLAVÁM UNESCO
PATŘIL PŘELOM SRPNA A ZÁŘÍ
Kulatiny letos oslavil tradiční
žďárský kulturní festival Slavnosti jeřabin, který se konal již
po dvacáté. Slavnostní zahájení proběhlo za přítomnosti starostky města Dagmar Zvěřinové
a 2. místostarosty Ladislava Bárty ve čtvrtek 21. srpna, netradičně před kostelem sv. Prokopa
za doprovodu žďárského swingového orchestru.
Svým rozsahem se jedná o největší
kulturní akci ve městě. Každoročně jsou obsazeny všechny výstavní
síně a v kulturních prostorách probíhají divadelní a taneční představení,
koncerty pro děti i dospělé. Celý
Žďár žije kulturou!
Lidé mohli hned první den slavností navštívit vernisáž výstavy
Prostor a čas, členů Klubu výtvarných umělců Horácka, kterou doplnil svým vystoupením loutnista
Jindřich Macek. Výstava je na Staré
radnici přístupná po celou dobu
konání festivalu. Do kulturního
dění se zapojil také hudební klub
Batyskaf, kam se sjely kapely z různých koutů světa, aby se společně
podílely na akci Krátký, rychlý, hlasitý. Na konci srpna pak v pátek 29.
a v sobotu 30. srpna začala v kostele
sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře a v areálu Zámku rodiny Kin-

ských Národní pouť rodin. „Cílem
Národní pouti rodin je vzájemně se inspirovat a přispět k odvaze prohlubovat společenství církve, které je stálým
místem pozvání pro všechny,“ doplnil
farář z farnosti Nanebevzetí Panny
Marie Vladimír Vojtěch Záleský.
V rámci festivalu Slavnosti jeřabin
byly v pátek 5. září k zahájeny oslavy
20. výročí zapsání poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře na seznam památek UNESCO.
Při této slavnostní příležitosti pak
vystoupila hudební skupina Musica
Florea s pěveckým sborem FONS.
Oslavy pokračovaly i v průběhu celého víkendu. Sobotní den zahájila
mše svatá za obyvatele města, následovaly komentované prohlídky
poutního kostela, veřejnosti přístupné byly také zámecké zahrady,
kde proběhla netradiční přednáška
Svět Santiniho, v podání profesora
Jana Royta. V rámci Klášterní noci
vystoupil například i žďárský umělec Jakub Pustina. Noční hladinu
Konventního rybníka rozsvítil a rozezněl žesťový kvintet. Neděle 7. září
opět patřila mši svaté pořádané
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Mikuláše a poutnímu průvodu
na Zelenou horu.
Festival nenechal prázdné ani
Městské divadlo, které v úterý
9. září, uvedlo divadelní hru Malý

princ. Hlavní role ztvárnili Daniela
Kolářová a Tomáš Pavelek. Ve čtvrtek 11. září pak předvedl své nadání taneční soubor GEN ZUŠ Žďár
nad Sázavou. „Z prvotní myšlenky
zakladatelů sdružení Jeřabina, které
ve Žďáře vzniklo již v roce 1994, uspořádat kulturní akci na sklonku léta,
vznikla tradice, která je významná nejen ve městě, ale v celém regionu. Měsíc trvající festival je pořádán v období
typickém pro Vysočinu, kdy dozrávají
krásné barevné plody jeřabin,“ objasnila pracovnice odboru školství, kultury a sportu Dana Hrstková.
Slavnostní zakončení festivalu
proběhne na Staré radnici v neděli
21. září, zazní zde gospely, spirituály a blues v podání známé zpěvačky
Ireny Budweiserové za doprovodu
kytaristy Miroslava Linky. Vstupné
na tento závěrečný koncert činí 100
korun a začíná v 17.00 hodin.
Na zajištění Slavností jeřabin každoročně podílejí mnohé kulturní
instituce. Hlavním pořadatelem
a koordinátorem je město Žďár
nad Sázavou. Spolupořadatelé jsou
pak příspěvková organizace Kultura Žďár, Klub výtvarných umělců
Horácka, Knihovna Matěje Josefa
Sychry, ŽĎAS, a.s., ZUŠ F. Drdly, Erteple a Hmla, obě Římskokatolické
farnosti, kulturní centrum Batyskaf
a rodina Kinských.
(red)

Slavnosti jeřabin 2014, loutnista Jindřich Macek
a vernisáž výstavy POSTOR A ČAS

Foto: Nikola Adlerová
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Václav Neckář opět zazpívá ve Žďáře

Václav Neckář

Dne 13. října 2014 navštíví Dům
kultury ve Žďáře nad Sázavou
zpěvák a legenda české populární hudební scény Václav Neckář
se skupinou Bacily.
Své původně herecké začátky
Neckář brzy nahradil dráhou zpěváka pop music. Památné jsou například jeho role v oscarových Ostře
sledovaných vlacích, Skřiváncích

Foto: Archiv, Kultura Žďár

na niti či v Šíleně smutné princezně.
Již v triu Golden Kids s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou se
z něho stal generační idol. Desítky
hitů se táhnou od 60. po 80. Léta.
Stín katedrál, Má něco s jedním pánem, Lékořice, Nautilus nebo Podej
mi ruku a projdem Václavák. Vedle
konzumní pop music usiloval ale
i o hlubší hudební výpovědi, proto
vznikla odlišná alba, jako je např.

Planetárium a Atlantida 99.
Po revoluci Neckář částečně zmizel z pomyslného výsluní české pop
music, situaci pak ještě umocnila
mozková mrtvice, kterou prodělal v roce 2002. Opětovný raketový
nárůst popularity vyvolala až píseň
Půlnoční z filmu Alois Nebel, na jejímž základě připravil se skupinou
Umakart nové album. Za toto album
byl Neckář oceněn dvěma cenami
Anděl a souběžně s nimi byl uveden
i do Síně slávy české populární hudby. „Koncert Václava Neckáře a jeho
kapely Bacily nabídne ve Žďáře nad
Sázavou spektrum nejznámějších hitů
celé jeho kariéry, zazní i novinky z jeho
zbrusu nového alba Dobrý časy, které
si návštěvníci budou moci na koncertu zakoupit,“ sdělila Věra Sedláková
z příspěvkové organizace Kultura
Žďár. Cena vstupného je 330,- Kč.

(red)

Houbařská sezóna je v plném proudu

Ryzec černohlávek a Květnatec Archerův

Houbařská sezóna nabrala ty
správné obrátky, a tak je nejen
okolo lesa pole lán, ale spousty
aut na něm.
Lidé spěchají do hvozdů s košíky
a nadějí, že najdou výstavní praváky, kdyby bylo nejhůř, daly by se vzít
i suchohřiby a třeba růžovky, což je
ale věcí cti. Už proto, že soused či kolega z práce se pochlubil čísly, která

Foto: Zdeněk Málek

překračují nejsmělejší sny a někdy
i houbařskou „latinu“. Občas se ale
najde i houba, která vypadá netypicky a jaksi nezapadá do idylických
obrázků přikrčených hnědavých
kloboučků. Jednou z nich je i dosti
vzácná, nápadná houba s poetickým názvem Květnatec Archerův.
Jejím původním domovem je oblast jihovýchodní Austrálie, Nový
Zéland a Tasmánie. Do Evropy byla
11

zavlečena počátkem 20. století, nejspíš s balíky ovčí vlny, první nález je
z Francie z roku 1914. U nás byla zaznamenána v roce1963 v jižních Čechách. Ačkoli chodím do lesa už padesát let a v každém ročním období,
viděl jsem tuhle zajímavou houbu
poprvé vloni, nedaleko Račína. Přes
svůj název upomínající na květinu,
je z hlediska vůně velmi nevábná
a silně páchne. Vábí tak na sebe
mouchy. Její podoba připomínající
mořského živočicha jí nevydrží příliš
dlouho, velmi brzy podléhá zkáze.
Je považována za nejedlou houbu.
Nicméně stojí za to si ji důkladně
prohlédnout.
Na závěr skromného „houbařského okénka“ ještě jedna zvláštnost.
Na snímku je velmi běžná, jedlá
a chutná houba – ryzec černohlávek. Takováto „dvoupatrová“ plodnice stojí za podívání.
Zdeněk Málek
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PODZIMNÍ ÚKLID VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU
VYPUKNE ZAČÁTKEM ŘÍJNA
I v letošním roce připravilo město
Žďár nad Sázavou pro své občany
tradiční akci s názvem „Podzimní
úklid města 2014“. Jedná se o přistavení nádob určených ke sběru
velkoobjemového odpadu, nebezpečných odpadů a odpadů
ze zeleně. Podzimní úklid bude
probíhat na celém území města
od 2. října do 18. října 2014.
Ve dnech od 2. října do 4. října se
uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Při tomto sběru je možné odložit pouze odpady s nebezpečnými
vlastnostmi, například rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby
od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly,
znečištěné škodlivinami. Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou
stále kompletní, jsou odevzdány
zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány
jako odpad na skládce nebezpečného odpadu a město za ně platí ne-

malé finanční prostředky. „Žádáme
občany, aby všechny odpady předávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti k autu. Po ukončení mobilního
svozu je možno uložit nebezpečné
odpady a všechny další na sběrném
dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je
k dispozici celoročně,“ sdělila pracovnice odboru komunálních služeb
Miluše Kozáková.
Následující dny v době od 6. října
do 18. října 2014 budou po městě
rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze
zeleně. Objemný odpad bude odvezen na skládku do Ronova a zeleň
bude dále zpracována v bioplynové
stanici ve Žďáře nad Sázavou.
Biopopelnice se budou do konce
prosince roku 2014 vyvážet v pravidelných 14 denních intervalech,
a to každé úterý sudého týdne. Stále
ještě lze požádat na městském úřadě o biopopelnici do bezplatné výpůjčky. Kontejnery na použitý textil
jsou již umístěny na třech místech
ve městě, na městské tržnici, u To-
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kozu a na ulici Nádražní. „Tyto kontejnery jsou vyváženy pravidelně 1x
týdně. Tato možnost třídění si získala
mezi občany velkou oblibu,“ sdělila
Kozáková. „Žádáme je tímto o ukládání v menších igelitových taškách
a pouze do kontejnerů, nikoli v jejich
okolí,“ doplnila Kozáková. I nadále
se budou organizovat týdenní sbírky v garážích bývalého městského
úřadu. Nejbližší termín je stanoven
od 13. října do 17. října 2014.
„Dále upozorňujeme, že během října obdrží každá domácnost složenku
na výběr poplatku za komunální odpad za 2. pololetní roku 2014,“ doplnila Kozáková. Částka činí 290,- Kč
za osobu a pololetí. Podrobnosti
o poplatku na straně 4.
Provozní doba, sběrný dvůr:
Po, St, Pá
6.00 – 14.00
Út, Čt
6.00 – 17.00
Sobota
7.00 – 13.00

(red)
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MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
INFORMUJE OBČANY
Provoz Kina Vysočina
Vzhledem k havarijnímu stavu elektroinstalace byl v květnu při jednání
rady města zadán odboru školství,
kultury a sportu, technické správě
budov města a příspěvkové organizaci Kultura Žďár úkol zpracovat časovou a finanční studii opravy kina.
Tuto studii finálně zpracoval architek Pavel Rada a byla předložena
na jednání radě města 15. září 2014.
Zatím je kino zavřené. Bývalý provozovatel Kina Vysočina, Ladislav
Jenšík, ukončil ke dni 31. srpna 2014
provoz kina. Příspěvková organizace Kultura Žďár se od 1. ledna 2015
stane novým provozovatelem Kina
Vysočina.
Osvědčení o úspoře emisí
Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.
přispělo díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálních
odpadů, včetně obalových, ke zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“. Úspora, kterou
město Žďár nad Sázavou dosáhlo,
představuje 1 794,222 tun emise
CO2 ekv. a úspora energie se rovná
43 161 597 MJ.
Informace k místnímu poplatku
ze psů pro rok 2014
Splatnost místního poplatku na letošní rok již proběhla. Žádáme
proto držitele psů, kteří ještě poplatek neuhradili, aby tak učinili co
nejdříve. Poplatek můžete uhradit
hotově popřípadě platební kartou
v pokladně městského úřadu nebo
převodem na účet města: číslo účtu
19-328751/0100 pod přiděleným
variabilním symbolem. Bližší informace vám poskytne Miroslava Zachová.
Rekonstrukce třídicí linky – ODAS
V posledním týdnu srpna 2014
zahájila firma ODAS rozsáhlou rekonstrukci a přestavbu třídicí linky
na plasty. Uvedená rekonstrukce
výrazně ovlivňuje provoz sběrného

dvora. Zde tedy může dojít k prodloužení čekací doby potřebné
k obsloužení zákazníků.
Pozvánka
Začátkem letošního roku byly zahájeny práce na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb (dále
KPSS). Pravidelně se na podněty řídící skupiny scházejí čtyři pracovní
skupiny: A (Rodina, děti, mládež) B
(Osoby v nepříznivé životní situaci)
C (Osoby se zdravotním, mentálním
a duševním onemocněním) a D (Senioři). Řídící skupina KPSS si vás dovoluje pozvat na veřejné projednávání Komunitního plánu sociálních
služeb města Žďáru nad Sázavou,
které se bude konat ve dvou termínech: 24. září 2014 pracovní skupiny
A a B, 25. září 2014 pracovní skupiny
D a C. V zasedací místnosti zastupitelstva na městském úřadě.
Vzdělávat se lze v každém věku
Dne 24. září 2014 proběhne v aule
žďárského gymnázia slavnostní zahájení přednášek pro širokou veřejnost. Vítáni jsou všichni bez ohledu
na dosažené vzdělání, uchazeči mohou začít studovat kdykoli během
školního roku. Přednášky se budou
konat jednou za dva týdny ve středu, a to od 15.30 do 17.30 hodin
zdarma. Další informace naleznete
na www.gymzr.cz nebo v sekretariátě školy.
Humanitární sbírka pro diakonii
Město Žďár nad Sázavou spolu s farností sv. Prokopa pořádají Humanitární sbírku pro diakonii. Ta se uskuteční od pondělí 13. října do pátku
17. října 2014 vždy od 9.00 do 17.00
hodin, v pátek pouze do 12.00 hodin
v garážích bývalého městského úřadu na náměstí Republiky, vedle služebny Městské policie Žďár nad Sázavou. Co můžete přinést? Dámské,
pánské, dětské letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky. Dále
domácí potřeby, nádobí bílé i černé,
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skleničky – vše jen funkční. Látky
minimálně však 1 metr čtverečný,
ne odřezky, obuv, veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily.
Hračky – nepoškozené a kompletní.
Věci zabalte do igelitových pytlů
nebo krabic, aby se transportem nepoškodily.
Pozvánka na Rockový Festival
Základní umělecká škola Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou vás
srdečně zve na Rockový festival.
Koná se v prostorách školy ve dnech
26. a 27. září, vždy od 16.00 hodin.
III. etapa vánoční výzdoby
První etapa obnovy vánoční výzdoby náměstí byla realizována již
v roce 2012 v konečné cenové kalkulaci 99 943 korun. Druhá etapa
byla realizována v roce 2013 s náklady 112 379 korun. Vítězná firma
byla ještě dodatečně oslovena, aby
ve stejném odstínu dopracovala
girlandu nad vchod Čechova domu.
Veřejností byla změna vánoční výzdoby s kladnými ohlasy přijata.
V letošním roce by město Žďár nad
Sázavou chtělo realizovat třetí etapu výzdoby. Cena včetně DPH je
navržena do 130 tisíc korun. Zadáno
bylo pokračovat ve stejném odstínu
vánočního osvětlení, tedy zlatá –
teplá. Rozsvítit by se letos měla jižní
strana náměstí, od Kolpingova díla
směrem k pěší zóně až po bývalou
budovu 1. ZŠ. Slavnostní rozsvěcení
Vánočního stromu a vánoční výzdoby bude realizováno s doprovodným kulturním programem na náměstí Republiky, a to první adventní
neděli letošního roku. Věříme, že se
i tato etapa bude líbit.
Žďárský zpravodaj
Další číslo Zpravodaje vyjde 15. října, roznos bude zajištěn v následujícíh třech dnech. V případě nedoručení nás prosím kontaktujte na čísle
566 688 331.
(red)

ŽDÁRSKÝ ZPRAVODAJ září 2014

Aktuality

Akce Sovička ve Žďáře již po čtvrté

Foto z akce Sovička 2012, Farská humna

Foto: Archiv městské policie

Městská policie Žďár nad Sázavou
zve všechny děti a jejich rodiče na již
čtvrtý ročník zábavného odpoledne
s názvem Sovička 2014. Preventivní akce proběhne dne 25. září 2014
od 15.00 hodin v parku na Farských
humnech, v případě nepříznivého
počasí ve žďárské sokolovně, Doležalovo náměstí, vedle divadla.
Každý návštěvník se zde může
dozvědět, jak se zachovat v přírodě

PROGRAM

ďár n. S.

250,- Kč

ě 250,- Kč

ázavou

ě 220,- Kč

při setkání s nebezpečným nebo neznámým zvířetem, co dělat, když se
zraníme, proč se neodhazují všechny odpadky do jednoho koše, ale
do nádob určených ke třídění odpadu nebo jak odpad správně třídit.
Jako již tradičně nebude chybět
tvořivá dílnička Rodinného centra Srdíčko a stanoviště, kde si děti
budou moci ověřit svoje znalosti
z biologie. Stanoviště poznávání

23. 9. - 6. 10. 2014
Stará radnice Žďár nad Sázavou
20. 9. 2014 ve 20.00 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou

ZŠ KRZYWIN (PL) a ZŠ ŠVERMOVA 4
Výstava

(red)

Kultura Žďár, příspěvková organizace

Tel.: +420 566 502 253

www.dkzdar.cz

Otevřeno: út - pá 10 – 12,
14 – 17 hod.; so a ne 14 – 17 hod.

DISKOTÉKA LUKÁŠE VACKA

Vstupné 70,- Kč

Pronájem

VRATKÁ PRKNA

Doprodej vstupenek od 18. 9.
přízemí 340,- Kč, balkon 300,- Kč

DEŠTIVÉ DNY

E-vstupenky Doprodej vstup. od 3. 9.
přízemí 360,- Kč, balkon 330,- Kč

22. 9. 2014 v 19.00 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sáz.

Divadelní předplatné - skupina žlutá

28. 9. 2014 v 19.00 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sáz.

Divadelní předplatné - komorní

6. 10. 2014 v 19.00 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou

Divadelní předplatné - skupina žlutá a zelená

ZORRO

ázavou

7. 10. 2014 v 19.00 hodin
Café u tety Hany Žďár nad Sáz.

GAMBA BLUES BAND

é: 70,- Kč

8. a 9. 10. 2014
Městské divadlo Žďár nad Sáz.

JAK ŠLO VEJCE NA VANDR

9. 10. 2014 v 19.00 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sáz.

rostlin, listů stromů a mnoho dalšího připraví i letos odbor životního
prostředí městského úřadu.
Pro milovníky vody a vodních
sportů bude připraveno několik
cenných rad jak se na vodě chovat,
zároveň se dětem naskytne možnost si společně s mladými Vodními
skauty vyzkoušet záchranu tonoucího alespoň preventivně na souši. „Samozřejmě, že nás i letos bude
čekat nějaké to překvapení. Co nebo
kdo to bude, vám ale prozradíme až
na místě. Přijďte se tedy rozhodně
podívat,“ nechala se slyšet Dagmar
Pálková, preventistka Městské policie Žďár nad Sázavou. „Na každého
z vás čeká za správně zodpovězenou
otázku nebo vyřešenou úlohu drobný dárek a navíc si odnesete i vlastní
výrobek z tvořivé dílničky,“ doplnila
za všechny pořadatele Pálková.

Koncert

Dětské divadelní předplatné

SCREAMERS

V novém pořadu ,,Tyjátr” / Pronájem

13. 10. 2014 v 19.00 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou

VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY

15. 10. 2014 v 19.00 hodin
Městské divadlo Žďár nad Sáz.

JIŘÍ ČERNÝ

Koncert

Hudební pořad o Pavlu Bobkovi
Předprodej vstupenek v pokladně Domu kultury Po, St, Čt 13.00 - 17.00 hodin
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Doprodej vstup. od 18. 9.
přízemí 340,- Kč, balkon 300,- Kč

E-vstupenky

Předprodej vstupenek
od 1.9. Café u tety Hany: 150,- Kč
Vstupné mimo předplatné 50,- Kč
Předprodej vstupenek
od 1.9. pokladna DK: 260,- Kč
Předprodej vstupenek
od 18. 8. pokladna DK: 330,- Kč

E-vstupenky

Předprodej vstupenek
od 1. 9. pokladna DK: 120,- Kč

E-vstupenky

Změna programu vyhrazena
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Školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVERMOVA 4
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
S příchodem nového školního roku
2014/2015 představuje škola již tradičního průvodce, školní kalendář. V letošním vydání se kromě aktuálních
fotografií školy objeví i několik archivních snímků, jenž připomenou historii
školy, která právě letos slaví čtyřicáté
výročí od svého založení.
Pozvání ředitele ZŠ Švermova 4
Jaroslava Ptáčka
Ohlížíme se, máme totiž za sebou
40 let. Jak můžete vidět na fotografii
níže, před čtyřiceti lety jsem stál i já
na schodech nově otevřené školy
se svými spolužáky a paní učitelkou
Ludmilou Kubicovou.
K této významné příležitosti pro
vás připravujeme velké vzpomínání a malé oslavy. Během skenování
fotografií pro letošní kalendář jsme
si uvědomili, kolik dospěláků i dětí
prošlo naší školou a zanechalo zde
svůj otisk. Zpětně jsme se probírali
množstvím postav, osudů, příběhů,
radostí, starostí i úspěchů.
A jakým způsobem si uplynulých
40 let připomeneme?
Pozvání na všechny akce platí pro
všechny, ale především pro naše
bývalé kolegy, kteří si užívají zasloužený důchod, nebo je vítr zavál
na jiná působiště. Moc se těšíme, že
si přijdete zavzpomínat na školní

léta a oprášit nesmrtelné historky.
V průběhu září i října probíhá v prostorách městského divadla výstava
fotografií a dokumentů z historie
školy. Jsou to jen střípky, ale určitě vám udělají stejnou radost jako
nám, kteří jsme ty pomyslné střípky
očistili a připravili na prezentaci.
Ve čtvrtek 2. října 2014 bude v prostorách Domu kultury probíhat
od 16.00 hodin velká akademie školy. V sobotu 4. října 2014 proběhne
na naší škole den otevřených dveří.
Samozřejmě od 8.00 hodin, kdy pravidelně začíná vyučování. Opozdilci
výjimečně nedostanou poznámku a školník je pustí i nepřezuté.
Na velkou přestávku pak zveme
naše bývalé kolegy na tradiční kávu
a koláček do školní jídelny. Otevřené dveře se zavřou ve 14.00 hodin,
poté vyrazí průvod skupinky žáků
městem až na starou radnici. Zde
od 14.30 hodin proběhne vernisáž
výtvarných prací žáků naší školy,
ale také družební polské školy v Krzywini. Téma této výstavy výstižně
charakterizuje motto: RŮZNÉ CESTY
WSPÓLNY CEL.
Co se kromě příprav na oslavy
u nás na škole událo a děje?
Zájem o školu trvá, naši žáci obstáli
na mnohých soutěžích a olympiádách, vyhráli okresní i krajská kola,

uspěli v celostátních. Školní kronika
je přeplněna událostmi, můžete zalistovat našimi novými webovými
stránkami a připomenout si mnohé
akce, které pořádaly obě naše školy,
Zámek 4 i Švermova 4.
Rozvíjí se spolupráce s polskou partnerskou základní školou z města
Krtywin, jsme hodně úspěšní v získávání projektových prostředků, aktivně spolupracujeme s mateřskými
i středními školami a díky žákovskému parlamentu, ekotýmu a bezpečné škole také se „základkami“ z celého kraje.
Velké poděkování patří všem zaměstnancům, kteří zabezpečují
chod této ohromné organizace
pro 850 žáků a starají se o pavilon
prvního stupně, druhého stupně,
zámeckou školu, administrativu, kuchyň, jídelnu i výdejnu, tělocvičny,
posilovnu, venkovní areál, skleník
i sportoviště. Také děkujeme zřizovateli, Městu Žďár nad Sázavou,
za finanční podporu a v neposlední
řadě zástupcům rodičů za celkovou
podporu a spolupráci.
Všem nám jde o společnou věc, aby
se dětem ve škole líbilo, měly co
nejlepší podmínky pro vzdělávání
a získaly kvalitní základy pro život
i pěkný vztah k našemu městu.
Jaroslav Ptáček

Foto: archiv školy
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Projekt Standardizace
orgánů sociálně-právní
ochrany dětí MěÚ ORP
Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou se na podzim loňského roku přihlásilo do výzvy C2 s názvem Podpora standardizace orgánů sociálně-právní
ochrany.

Proč zrovna já?
Již více než rok a půl ve Žďáře nad
Sázavou probíhá projekt Proč zrovna já? jehož cílem je pomáhat obětem trestných činů vyrovnat se s následky činu a vrátit se k běžnému
životu.
Projekt realizuje Probační a mediační služba České republiky z prostředků Evropského sociálního fondu (Operační program lidské zdroje
a zaměstnanost) a státního rozpočtu České republiky.
V poradnách pro oběti trestných
činů při Probační a mediační službě
ČR pomohou kvalifikovaní probač-

Sociální služby
města
Příspěvková organizace Sociální
služby je již více než dvacet let klíčovým partnerem při plnění úkolů sociální politiky města. Spolupracuje

Aktuality

Cílem výzvy je vytvoření podmínek
pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi, jako nezbytného
předpokladu pro aktivity veřejných
orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. V únoru roku 2014 byl
tento projekt úspěšně zahájen
a s celkovými náklady 1 913 998 Kč
je z 85 % financován Evropským
sociálním fondem prostřednictvím
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % ze státního rozpočtu. Doba realizace je
17 měsíců, od 1. února 2014 do 31.
června 2015. Obsahem projektu je
posílení personálního obsazení Or-

gánu sociálněprávní ochrany dětí
o dva pracovníky, zajištění materiálního a technického vybavení pro
optimální plnění agendy a posílení
profesního rozvoje nově přijatých
i stávajících zaměstnanců. Projekt
přispěje k nastavení podmínek pro
systematickou práci v Orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivit
s tím souvisejících.
Více informací o projektu naleznete
na stránkách Evropského sociálního
fondu ČR www.esfcr.cz a na stránkách města www.zdarns.cz, „Standardizace orgánu sociálně-právní
ochrany dětí MěÚ ORP Žďár nad Sázavou“ CZ.1.04/3.1.03/C2.00002.
Veronika Halamková

ní úředníci obětem zorientovat se
v průběhu trestního řízení, uplatnit
náhradu škody či zprostředkovat odbornou psychoterapii. Od července
roku 2014 v projektu působí terapeut, díky němuž je oběti poskytnuta
návazná psychologická pomoc bez
dlouhých čekacích lhůt. Dále došlo
k rozšíření působnosti poraden, a to
prostřednictvím Občanské poradny,
která byla veřejnou zakázkou vybrána jako externí dodavatel.
Činnost poraden se do velké míry
opírá o Zákon o obětech trestných
činů (č. 45/2013 Sb.). Prvního srpna
uplynul rok od počátku jeho účinnosti. Obětem trestné činnosti stanovuje práva, která mohou uplatnit

v průběhu trestního řízení. V justici
znamená významnou revoluci, neboť se všechny síly neupínají k pachateli (zjištění motivu chování,
dopadení pachatele, uložení trestu
a podobně), ale rovněž k oběti.

s oblastní charitou a jejím posláním
je poskytovat sociální a zdravotní
služby lidem v nepříznivé sociální
situaci. Největší skupinu našich klientů tvoří senioři. Využívají zejména pečovatelskou službu v podobě
rozvozu obědů a pomoci v domácnosti. Pomáháme v domech s pečovatelskou službou i v bytech klientů.
Provozujeme také půjčovnu zdravotnických a rehabilitačních pomůcek. Zdravotní služby jsou hrazeny
ze zdravotního pojištění. V domově
pro seniory a domově se zvláštním
režimem jsou klienti ubytováni celoročně a dostává se jim pomoci podle individuálních potřeb. V domově
se zvláštním režimem bydlí senioři

postižení Alzheimrovou chorobou,
či jinou formou demence, kteří vyžadují vyšší míru podpory. Azylová
ubytovna pak zajišťuje přechodné ubytování mužům, kteří přišli
o střechu nad hlavou. Na Okružní
ulici na Stalingradě je zřízeno Denní
centrum pro děti a mládež ohrožené sociálně negativními jevy. Péče
zahrnuje ambulantní i terénní formu
práce. Dalšími klienty jsou pak osoby se zdravotním postižením. Město
provozuje denní stacionář pro osoby s kombinovaným postižením,
kde v rámci individuálních možností
rozvíjejí své schopnosti a učí se samostatnosti.
Václav Šerák
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Kontakty:
Probační a mediační služba ČR
Mgr. Markéta Nováková Irovská
tel.: 566 522 955
e-mail: mirovska@pms.justice.cz
Občanská poradna Žďár n. S.
JUDr. Dagmar Čížková
tel.: 566 520 165
e-mail: porzdar@seznam.cz
Lenka Požárová
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Historie

VELKÁ VODA PŘED 300 LETY

MILOSLAV LOPAUR

Je tomu již 300 let, co značná
část českých zemí zažila velkou
povodeň. Naše město nebylo výjimkou. Znovu se velká voda přehnala před 80 lety, v srpnu 1934.
V tomto článku bych povyprávěl,
co se přihodilo nebo mohlo přihodit úterního večera 31. července 1714.
Toho posledního červencového
dne vydatně pršelo, patrně několik
dní a opakovaně. Navečer se znovu
mohutně rozpršelo a vodou nasáklá
krajina již nebyla schopna absorbovat nové silné srážky. Bylo po klekání, šest hodin, když začala dramaticky a překotně stoupat hladina řeky
Sázavy, až se vylila z břehů. Vše začalo na jejím horním toku, když se
protrhly rybníky v Cikháji a Světnově. Nevelký Stržský potok se změnil
v dravou řeku. Podobná situace panovala i u druhého přítoku Sázavy,
v Polničce. Nevíme, zda vydržela
hráz Velkého Dářka, neboť se nepíše
v pramenech o jejím protržení. Nelze vyloučit, že se porybný pokusil
o vypuštění velkého rybníka, aby
se předešlo ještě větším škodám.
Nicméně Polničkou se přehnala velká voda, která protrhla hráze několika rybníků, odnesla dvě chalupy
a zničila železnou huť. Od Polničky
se valil hučící živel rychle ke Žďáru.
Na zemské hranici mezi Čechami
a Moravou nevydržela hráz Pilského
rybníka, a tak Tálský mlýn, pokud
v té době stál, se ocitl pod hladinou.
Pod klášterem se dva proudy přicházející od Polničky a od Stržanova
slily do ničivého přívalu, jehož hladina se v uzavřeném údolí řeky zvedla
do výšky pěti metrů. Hráze rybníků
Konvent a Bránský se samozřejmě
protrhly, a tak se mohlo stát i s hrází
pod papírnou (nyní prodejna Kinský), kde dodnes můžeme spatřit
zbytek tohoto vodního hrazení.
Areál kláštera byl zaplaven. A to vše
se odehrálo v průběhu několika minut. Mnohem hůř dopadla papírna,
která stávala níž než ostatní objekty. Celé patrové stavení se ocitlo až

po střechu pod vodou. To se stalo
osudným pro Veroniku Mahelovou,
ženu porybného (fišmajstra), která
se uchýlila i se dvěma svými dětmi
na pec ve světnici ve druhém podlaží. Všichni se po pár minutách
ocitli pod vodou a utonuli. Stejný
osud potkal i šestičlennou rodinu
papírníka France Kirschnera, zvaného Elger, všichni členové rodiny se
schovali na půdu pod chlévem, ale
ten nakonec vzala velká voda s sebou. Toto dřevěné stavení doplulo
až k Frendlovskému hamru (nyní
zaniklé stavení poblíž Březinova
mlýna v Horních Hamrech), kde bylo
roztrženo, trosečníci vypadli a „potopili se“ (utonuli). Štěstí měli pouze
fišmajstrův syn a jeho příbuzná, kteří sdíleli s nešťastnou rodinou tento
chatrný úkryt. Těla papírníkovi manželky Alžběty a její stejnojmenné
dcery byla nalezena až za dva dny
v obci Sázava, u Pekelského mlýna.
Zakalená voda se rychle valila dál.
Poškozen byl Prostřední mlýn (nyní
zaniklé místo u hotelu Jehla), část
Kovářovy ulice a nepočetná stavení
na Libušíně (Libušínská ulice). Pod
vodou se ocitla i dnešní Nábřežní
ulice a humna domů Havlíčkova
náměstí. Dvě stodoly, které patřily
k domům číslo popisné 256 (nyní
Café bar) a 258 (v současnosti bazar), byly odneseny. Zničena byla
nepochybně i panská lázeň, která
stávala na nábřeží. Nejhůře dopadlo
ale Podskalí, kde tehdy stálo minimálně šestnáct domů. Celkem deset z nich bylo kompletně zničeno,
rozbořeno nebo odneseno vodou.
Pouze tři z nich byly později obnoveny. Ještě ten rok dostalo pět zdejších rodin náhradní parcely v ulicích
Dolní a Veselská.
Níž po proudu byl zaplaven panský
dvůr Hamrmýl s mlýnem (nyní areál
u Penny Marketu). Cestou níž nabírala povodeň na síle, jak s sebou nesla
povalené stromy, zbytky stavení, písek, bahno, oblázky a podobně. Ještě větší pohromu než tady ve Žďáře,
zakusily Havlíčkův Brod nebo Ledeč
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nad Sázavou. V mnoha případech
byly škody nenapravitelné. Jenom
rozbořených stavení bylo v našem
městě přes třicet, ale také louky
na dobré půdě byly zaneseny kamením, pískem, bahnem a jinou „všelikou neřestí“, že „nikdy více nemohla
být tato místa napravena“.
Na celém panství bylo protrženo
24 velkých i malých rybníků, mnoho
parcel bylo znehodnoceno a zničeny byly i významné provozy, jako například železná huť v Polničce nebo
papírna u kláštera. Celkové škody
byly vyčísleny na 20 000 zlatých,
přesný počet lidských obětí není
přesně znám, protože většina z nich
byla odnesena vodou pryč a pouze
pět těl se „vynašlo“. Minimální počet
známých obětí i tak ve Žďáře činil
deset osob.
I přes tuto těžkou ránu, která udeřila
jen pár let po rozsáhlých požárech
klášterních staveb a zástavby Dolní
ulice, se rozmach města, a především kláštera nezastavil. Vždyť tou
dobou již probíhala barokní přestavba konventních budov a za několik let měla zazářit svatojánská
hvězda nad Zelenou horou.

POZVÁNKA
Fyzika hrou
Regionální muzeum města Žďáru
nad Sázavou vás zve na výstavu Vítězslava Prokopa, Fyzika horu. Od 16.
září do 16. listopadu se výstavní sály
žďárské Tvrze promění v technickou
hernu. Na výstavě Fyzika hrou se návštěvníci seznámí s některými základními fyzikálními jevy a dozvědí se, jak
funguje elektromagnetické dělo nebo
potrubní pošta. Vše bude prezentováno názornou, i laikovi srozumitelnou
formou. Proto neváhejte, odhoďte
předsudky vůči fyzice a přijďte si s ní
pohrát do muzea! Na exponáty je sahat dovoleno!
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Volby 2014
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Volby 2014

Všem politickým stranám kandidujícím do komunálních voleb 2014 jsme ve Žďárském zpravodaji písemně nabídli
rovnocenný prostor k prezentaci předvolební kampaně. Ke stanovenému datu této nabídky nevyužily následující
politické strany.
č. 1 Svobodní
č. 2 Volte Pravý Blok www.cibulka.net
č. 3 KSČM
č. 4 SPO
Předvolební prezentace jsou seřazeny dle přiřazených volebních čísel.

číslo 5, KDU-ČSL
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Volby 2014

číslo 6, ČSSD

PĚT DŮVODŮ PROČ
VE ŽĎÁŘE VOLIT ODS

1 Starosta na plný úvazek
2 Jeden místostarosta stačí
3 Městský architekt je potřeba
4 Nové bydlení pro seniory
5 Na kole městem bezpečně

číslo 7, ODS
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Volby 2014

PRO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

číslo 8, Sdružení politické strany Republika a nezávislých kandidátů

číslo 9, ANO
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Volby 2014

Kandidátka ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů
vás zve k volbám do Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou ve dnech 10. a 11. října 2014.

Radnice otevřená občanům
Město pro kvalitní život všech generací
Město kultury, sportu a cestovního ruchu
Město pro práci i podnikání
„Jsme Žďáráci, občané města jako vy
a pracujeme pro místo, kde žijeme.”

www.zdar-zivemesto.cz

Mgr. Zdeněk Navrátil, lídr kandidátky ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO

číslo 10, ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO
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Poliklinika chystá
otevření nových prostor
Slavnostní otevření zdravotnických
prostředků proběhne na poliklinice
již v pondělí 22. září v 9.00 hodin.
V této fázi se již dokončují poslední
přípravy před otevřením nové výdejny a prodejny se zdravotnickými
prostředky.

SPORTIS informuje
Zimní stadion
Zájemci o veřejné bruslení mohou
sledovat aktuální termíny na www.
sportis.cz. Upozorňujeme zájemce,
že je možné využívat ledovou plochu v dopoledních hodinách pro
školy a jiné zájmové skupiny za zvýhodněných podmínek.
Relaxační centrum
Od 1. do 9. září proběhla v relaxačním centru pravidelná roční technická odstávka, během které byly provedeny nezbytné opravy, vyčištění
všech bazénů a ostatních prostor
včetně technologického zázemí. Za-

Kronika Města
Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
25. srpna 2014
celkem 21 726 občanů, přihlášených
k trvalému pobytu.

Příspěvkové organizace / Kronika

„Probíhají schůzky s jednotlivými výrobci, abychom sortimentně a samozřejmě též cenově uspokojili co možná
nejvíce klientů a pacientů. Počítáme
i s tím, že to, co bude v rozličném sortimentu pacientům chybět, budeme
postupně objednávat,“ sdělil ředitel
Polikliniky Žďár nad Sázavou Michal
Hubert Zrůst.
Nový prostor se nachází v přízemí
polikliniky ve žlutém patře. „Vše bude
i nově vyznačeno na informačním systému zdravotnického zařízení. První
den se budou na poliklinice pohybovat
i naši dobrovolníci, kteří všechny nasměrují,“ dodal Zrůst. Již dnes se hovoří o rozšíření služeb souvisejících
s novou výdejnou zdravotnických

prostředků. Podle ředitele Zrůsta by
měl v další fázi ke kamenné prodejně
vzniknout i e-shop, který by vyhovoval těm, kteří si rádi objednávají zboží
z pohodlí svého domova. „Pro imobilní pacienty půjdeme ještě dále. Ale to
bych nyní hodně předbíhal. O tom snad
ke konci tohoto roku,“ doplňuje Zrůst.

stupitelstvo města na svém jednání dne 4. září schválilo vybudování
nového Whirlpool bazénu pro 10 až
13 osob nákladem cca tři miliony korun. Stavba začne neprodleně a dokončena bude ještě v letošním roce.
Od 10. září jsme také upravili rozpětí
teplot v relaxačním centru pro zvýšení tepelného komfortu. Plavecký
bazén 26 až 28 stupňů Celsia v souladu s vyhláškou, ostatní bazény pak
30 až 32 stupňů Celsia, Whirlpool 33
až 35 stupňů Celsia a teplota vzduchu 31 až 33 stupňů. Byla vybudována nová zástěna pro místo, kde jsou
umístěny fény, které byly vyměněny
za nové a kvalitnější. Ve venkovní
části bazénu byla ukončena sezóna,

která byla z důvodu špatných klimatických podmínek velice krátká.
Tenisové kurty
V září jsou již kratší dny, a proto se
bude zkracovat i možnost využití
tenisových kurtů v závislosti na počasí. Využijte pěkného zářijového
počasí a přijďte se bavit tenisem.
Rekreační areál Pilák
V srpnu jsme konečně mohli dát
na vodu část lodiček a šlapadel, které jsou od té doby hojně využívány.
V průměru navštíví areál denně přibližně 500 návštěvníků.
Největší zájem je o půjčování minigolfu, 3 500 výpůjček a discgolfu
1 100 výpůjček.
Vladimír Kovařík

Děti narozené v červnu 2014

Životní jubilea v září 2014

Nella Hřebíčková

1. 6. ZR 4

Simona Josková

11. 6. ZR 6

Barbora Petrášová

12. 6. ZR 3

Beáta Kubíčková

18. 6. ZR 3

Lukáš Králíček

23. 6. ZR 1

Otevírací doba
Pondělí: 6.30 – 16.00
Úterý: 6.30 – 15.00
Středa: 6.30 – 16.00
Čtvrtek: 6.30 – 15.00
Pátek: 6.30 – 12.00
Kontakty:
566 690 244, zp@poliklinikazr.cz

(red)

Aloisie Houfová

1. 9. 94 let ZR 1

Marie Růžičková

2. 9. 80 let ZR 3

Alois Mička

8. 9. 85 let ZR 6

Josef Dobyáš

14. 9. 80 let ZR 3

Jan Tietze

15. 9. 80 let ZR 1

Ludmila Šimonová 23. 9. 85 let ZR 3
Srdečně gratulujeme!
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