
Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Foto: Nikola AdlerováZasedání ustavujícího zastupitelstva města,  pátek 7. listopadu 2014.

města nezávisí jenom na  těch, kteří 
usedli na radnici, ale i na vás, na ob-
čanech našeho města. Město jako 
takové totiž tvoří lidé a  jejich myš-
lenky. Město je odrazem toho, jací 
jsou jeho obyvatelé. Nebuďme tedy 
lhostejní k věcem kolem nás. Aktivně 
se zajímejme o veřejné dění, pracuj-
me na  zlepšení veřejného prostoru. 
I drobnými krůčky totiž lze z našeho 
města udělat dobré místo pro život 
všech generací. 

Za  sebe a  za  zbytek nově zvolené 
Rady města Žďáru nad Sázavou chci 
slíbit, že budeme občanům naslou-
chat a vytvářet podmínky pro reali-
zaci dobrých věcných řešení.

Brzy oslavíme výročí 25 let od  sa-
metové revoluce. Již celá jedna gene-
race občanů vyrostla ve svobodných 
poměrech, což není vůbec zanedba-
telné. Myslím, že je dobré si to právě 
v dnešních dnech uvědomit.

Vážení spoluobčané,

rád bych vás touto formou pozdravil 
jako nově zvolený starosta našeho 
města.

Přiznám se, že kdyby mi někdo 
před měsícem řekl, že budu tento 
článek psát, tak bych se upřímně 
zasmál. Velká a  zavazující podpora 
od vás, voličů, kterou jsme při nedáv-
ných říjnových komunálních volbách 
obdrželi, však zavedla naše kroky až 
na radnici. Jako nováčky nás čeká jis-
tě mnoho nelehkých úkolů. Rozhodli 
jsme se ale tuto výzvu přijmout a po-
stavit se k ní čelem.

Chci věřit, že nejen nově zvolená 
Rada města Žďáru nad Sázavou, ale 
i  ostatní zastupitelé města budou 
příští čtyři roky pro Žďár aktivně 
pracovat, a to podle svého nejlepší-
ho vědomí a svědomí. Je však třeba 
dodat, že smysluplný rozvoj našeho 

Nejen u  příležitosti tohoto výročí 
bych vám proto chtěl popřát spo-
kojený život v  naší svobodné zemi 
a  samozřejmě hodně zdraví, štěstí 
a osobní pohody.

Váš starosta města
Zdeněk Navrátil
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Foto: Nikola AdlerováVeřejné projednávání územního plánu v kulturním domě, 22. října 2014

Na  dotazy občanů odpovídali 
během veřejného projednávání 
územního plánu pro Žďár nad Sá-
zavou architekti, zástupci města 
i  úředníci městského úřadu. Již 
druhé veřejné setkání nad tím-
to tématem se konalo ve  středu 
22.  října 2014 v  Domě kultury 
od  16.00 hodin. Nad dlouhodo-
bými plány rozvoje města se zde 
sešly přes dvě stovky lidí.

„Důvodem svolání již druhého ve-
řejného projednávání stejného návr-
hu je skutečnost, že při prvním setkání 
byl výklad projektanta zaměřen pře-
devším na  problematiku řadových 
garáží a  dopravu,“ popsala pracov-
nice odboru rozvoje a  územního 
plánování Darina Faronová, která se 
věnuje právě územnímu plánování. 

Proto byl ve středu 22. října 2014 
dán prostor projektantům k  výkla-
du, který směřovali šířeji k  celkové 
koncepci návrhu územního plánu. 
Hlavním důvodem opětovného 
projednávání byla malá kapacita 
zasedací místnosti v  budově měst-
ského úřadu, kde se první setkání 
v září 2013 konalo. Do Domu kultu-
ry se tak letos dostal každý, kdo měl 
zájem vyslechnout odborný výklad 
k aktualizaci územního plánu. 

Hodně se v diskuzi řešila doprava 
a parkování na sídlišti Klafar, vůbec 
nejdiskutovanějším problémem byl 

ale takzvaný malý městský obchvat. 
Jde o  plán koridoru vedoucího 
z  ulice Novoměstské přes ulice Ne-
umannova na  ulici Wonkova, který 
je do  Návrhu územního plánu za-
členěn. Majitelé garáží se obávají, že 
si stavba nové komunikace vyžádá 
zbourání celé lokality, majitelé bytů 
v bytových domech zase upozorňo-
vali na hluk a provoz, kterým jsou ze 
stávající komunikace zasaženi, ma-
jitelé rodinných domů připomínali, 
že bude do  jejich blízkosti zavede-
na nová doprava. Občanská inicia-
tiva Žijeme Žďárem pak poukázala 
na  nekoncepčnost dopravy a  dal-
ších stránek života ve městě. 

Architektka Jana Benešová bě-
hem diskuze na dotazy občanů po-
tvrdila, že existuje možnost, zúžit 
koridor v  trase městského okruhu 
a množství garáží, které by tak stav-
bě komunikace stály v  cestě snížit. 
To se však řeší až v podrobnější do-
kumentaci stavby. Architektka Be-
nešová odpovídala také například 
na dotaz, jak bude vypořádána při-
pomínka týkající se nekoncepčnos-
ti územního plánu. Uvedla, že tato 
připomínka je zbytečně rozsáhlá, 
mnohdy opisuje formulace návrhu 
a nelze ji do návrhu územního plánu 
zapracovat. Pokud by město, jako 
pořizovatel, chtělo řešit zcela novou 
koncepci územního plánu, muselo 
by tomu odpovídat také její nové 

zadání. Přitom je však nutné brát 
ohledy na  nadřazenou dokumen-
taci, tedy Zásady územního rozvoje 
Kraje Vysočina a  Politiku územního 
rozvoje České republiky. 

Pořizovatelem Návrhu územního 
plánu je za  město odbor rozvoje 
a  územního plánování. Zpracová-
ní návrhu se ujal Ateliér URBI Brno. 
Ten ve  středu zastupovala právě 
architektka Benešová zaměřující se 
na urbanismus a územní plánování, 
odbornice na  zahradní a  krajinář-
skou architekturu Hana Zemanová 
a  Rostislav Košťál, který se věnuje 
dopravě. Středečního setkání nad 
územním plánem se zúčastnil také 
zpracovatel aktuálního sčítání do-
pravy ve  městě a  aktualizace mo-
delů dopravy Václav Starý z  firmy 
DHV ČR, který seznámil občany 
s  výsledky aktuálního sčítání do-
pravy ve  městě. Zároveň vysvětlil, 
že technická opatření na zpomalení 
průjezdu Sázavskou ulicí nemohou 
být součástí územního plánování, 
stejně, jako územní plán nevyřeší 
překračování rychlosti řidiči v žádné 
části města.

Návrh územního plánu je i  nadále 
zveřejněn na  webových stránkách 
města. Připomínky k  návrhu mohl 
podat každý občan až do  29. října 
letošního roku. 
 (red)

Nad územním plánováním se sešly bezmála dvě stovky lidí
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Město Žďár nad Sázavou je již 
několik let dalším z měst v České 
republice, které svým občanům 
nabízí bezplatnou elektronickou 
službu e-UtilityReport. Ta má 
za  cíl zjednodušit agendu spoje-
nou s procesem „vyjádření k exis-
tenci inženýrských sítí“. 

Již v  roce 2011 byla na  webových 
stránkách města (www.zdarns.cz) 
zpřístupněna služba pro podávání 
standardizovaných žádostí o  vyjá-
dření k  existenci sítí správců tech-
nické infrastruktury, a  to právě pro-
střednictvím elektronické aplikace 
e-UtilityReport. Dle pravidelných 
čtvrtletních statistik stavebního 
úřadu dává v letošním roce elektro-
nicky podané žádosti před žádostí 
podanou poštou přednost více než 
68 % všech žadatelů o  vyjádření 
k  existenci technické infrastruktury 
sítí. V prvním čtvrtletí roku 2014 po-
dalo žádost elektronicky 330 žada-
telů, písemně pak pouze 125. Druhé 
čtvrtletí letošního roku bylo v počtu 
podaných žádostí obdobné. Elektro-

nicky podalo žádost 302 stavebníků, 
písemně pak 117. Ve  třetím čtvrtletí 
tohoto roku požádalo o  vyjádření 
k existenci inženýrských sítí přes in-
ternet již 400 žadatelů, poštou svoji 
žádost odeslalo 188 osob. Celkově 
v  letošním roce elektronickou žá-
dost podalo prozatím 1462 žadatelů. 
Ze statistiky tedy vyplývá, že v roce 
2014 stoupl počet elektronicky po-
daných žádostí o 100 procent oproti 
roku 2013. „Tato služba je pro žadatele 
rychlý a  bezplatný způsob, jak podat 
žádost o  vyjádření správcům inženýr-
ských sítí tak aby nikdo nebyl opome-
nut a  aby žádosti jednotlivým správ-
cům nebyly odesílány nadbytečně,“ 
sdělila vedoucí stavebního odboru 
Libuše Pitková. „Ve  spolupráci s  pro-
vozovatelem této služby je pro působ-
nost našeho stavebního úřadu sesta-
ven tzv. registr správců, což je aktuální 
seznam správců, jejichž inženýrské sítě 
se na  daném území mohou vyskyto-
vat,“ dodala Pitková.

Aplikace systematicky vede žada-
tele k vyplnění formuláře a rozeslání 
elektronické žádosti všem správcům 

inženýrských sítí, kteří jsou v daném 
území aktivně do  této služby za-
pojeni. Jednou z  největších výhod 
aplikace je možnost hromadného 
vytvoření žádosti více správcům in-
ženýrských sítí v působnosti staveb-
ního úřadu najednou.

Pro ostatní správce inženýrských 
sítí, kteří prozatím neumožňují pří-
jem žádostí touto formou, jsou vy-
generovány PDF soubory pro mož-
nost vytištění a doručení svépomocí. 
Takto vytvořená žádost je v souladu 
s platnou legislativou České republi-
ky a obsahuje veškeré informace po-
třebné pro vystavení vyjádření, kte-
ré je vyžadováno stavebními úřady, 
zejména pak při stavebním řízení dle 
Stavebního zákona. „K podání žádos-
ti postačí žadateli připojení na internet 
a  běžný webový prohlížeč. Ovládání 
aplikace je intuitivní, jednoduché, do-
plněné nápovědou pro jednotlivé kro-
ky,“ doplnila Pitková. 

Více informací o  službě a  dalších 
připojených městech naleznete 
na stránce www.mawis.eu.
 (red)

Foto: archiv stavebního úřaduAktuální statistiky počtu podaných žádostí, služba: e-UtilityReport, zákazník: Městský úřad Žďár nad Sázavou.

Službu e-UtilityReport vyhledává stále více stavebníků
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Foto: ArchivTajemník městského úřadu Jan Havlík přebírá cenu Fair Sourcing Award 2012 

Ve dnech 5. až 7. listopadu 2014 pro-
běhl v  Ostravě 10. ročník největší 
eAukční konference v  Evropě eBF 
2014, letos navíc rozšířené o  Eu-
ropean eProcurement Meeting. 
eBF znamená tři dny na  čtyřech 
scénách současně, více než padesát 
programových bodů, 70 speakerů 
(řečníků), 400 účastníků, specialistů 
na  eSourcing a  eProcurment z  15 
zemí a tří kontinentů.

Co má město Žďár společného 
s  touto událostí jsme se zeptali ta-
jemníka městského úřadu Jana Hav-
líka, který byl opět jedním z předná-
šejících této konference.

Pane tajemníku, proč a jak dlouho 
se město Žďár nad Sázavou účast-
ní této konference? A  jak dlouho 
používá e-aukce?
Město Žďár již déle než pět let po-
užívá e-aukce jako transparentní 
a moderní nástroj k zadávání veřej-
ných zakázek a k prodeji některého 
majetku (např. pozemků, vyřaze-
ných služebních automobilů, výpo-
četní techniky nebo dokonce zbraní 
Městské policie). Byli jsme jedním 
z prvních měst, které má systémově 
upraveny nákupní a  prodejní pro-
cesy směrnicí rady města od  roku 
2009. Tato konference je pak příle-
žitostí sledovat nové trendy a vývoj 
v této oblasti a zároveň prezentovat 
a diskutovat naše výsledky a zkuše-
nosti. Za  dlouhodobé systematické 
používání e-aukcí jsme byli v  roce 

2012 oceněni cenou Fair Sourcing 
Award v kategorii TREND.

Co všechno to městu přineslo nebo 
přináší?
Slávu a peníze! (směje se). Ale vážně. 
Město má transparentní a  efektivní 
systém, který usnadňuje práci, stan-
dardizuje postupy i výstupy, snižuje 
chybovost a  administrační náklady. 
Za pět let nebyly například u e-auk-
cí podány žádné námitky. Myslím 
si, že chrání zadavatele a  postup je 
důvěryhodnější pro samosprávu, 
uchazeče i  veřejnost. V  neposlední 
řadě ušetřené prostředky význam-
ně pomohly udržet rozsah a kvalitu 
veřejných služeb ve  městě v  době 
poklesu daňových příjmů rozpočtu 
města.

Můžete být prosím konkrétnější?
Takže několik čísel. Proběhlo téměř 
180 e-aukcí v  celkovém objemu 
přes 180 milionů korun. Úspora, 
tedy snížení, takzvané vstupní ceny 
do  e-aukce činí průměrně 9 %, což 
je v  penězích více než 16 milionů 
korun, které byly opět investovány 
do  majetku města. Konkrétním pří-
kladem z  poslední doby může být 
e-aukce mobilních telekomunikač-
ních služeb, která snížila náklady 
o téměř 60 % nebo nákup konvekto-
matu pro školní jídelnu, kde vstupní 
cena byla během jedné a půl hodiny 
a po 85 změnách úvodní nabídky ví-
tězným uchazečem snížena o 34 %, 

čímž škola ušetřila 133 tisíc korun 
a získala záruční dobu na 37 měsíců.

Jaký je tedy rozdíl mezi „klasic-
kým“ zadáním veřejné zakázky 
a e-aukcí?
Ačkoli se to nezdá, tak zásadní. Já 
říkám, že tam, kde „klasika“ kon-
čí, e-aukce začíná. Klasické jedno-
kolové zadávání dává uchazečům 
pouze jednu šanci zadat parametry 
zakázky, tzn. „naslepo“, bez mož-
nosti reagovat na  nabídky dalších 
uchazečů. Jde tedy více o  šťastný 
odhad než soutěž uchazečů. Víceko-
lové zadávání, tedy i e-aukce, dávají 
uchazečům v  soutěžním kole šanci 
reagovat na  nabídky dalších ucha-
zečů, soutěžit v  daném čase, místě 
a podmínkách s reálnou konkurencí. 
Tím jim dávají více příležitostí uspět, 
i  když na  úkor úvodních představ 
uchazeče o  jeho zisku z  případné 
zakázky.

eBF jste se zúčastnil již několikrát. 
Loni poprvé jako přednášející. 
Jaký je to pocit?
Popravdě řečeno měl jsem trému 
a  obavu, jestli odborníkům na  ná-
kupní procesy z  celého světa budu 
mít co sdělit. Naštěstí to dopadlo 
dobře, tréma zmizela po  úvodních 
větách a  posluchači reagovali, ptali 
se, diskutovali ještě dlouho po ukon-
čení mého příspěvku. Loni to bylo 
například na téma centralizovaného 
zadávání mimo působnost zákona 
o  veřejných zakázkách, kdy jsem 
popisoval naše zkušenosti s  přípra-
vou, schvalováním a organizováním 
e-aukce na elektřinu a plyn pro více 
než tisíc žďárských domácností, kde 
bylo dosaženo téměř 30% úspory. 

O čem jste na eBF hovořil letos?
Tento rok byl můj příspěvek o našich 
zkušenostech s  e-aukcemi na  sta-
vební zakázky malého rozsahu. 
Jeho mottem byla věta: „K dobrému 
obchodu stačí najít dva soutěživé 
účastníky e-aukce.“ Jeho obsahem  
pak to, co dělat proto, abychom tyto 
účastníky našli. 
 (red)

Město Žďár nad Sázavou bylo opět vidět na eBF

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ listopad 2014 Aktuality
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Foto: Nikola AdlerováVýlovem žďárského Horního rybníka zahájili rybáři letošní podzimní výlovy.

Opakovaně se ve Žďárském zpra-
vodaji vracíme k tématu hazardu 
ve městě. Na městském úřadě se 
množí dotazy, proč jsou automa-
ty stále v provozu i přes přijatou 
obecně závaznou vyhlášku o  zá-
kazu provozování sázkových her, 
loterií a  jiných podobných her 
na  území města Žďáru nad Sá-
zavou. Aktuální situaci přiblížila 
pracovnice finančního odboru 
Alena Benešová.

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sá-
zavou schválilo na  svém zasedání 
dne 4. září 2014 obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2014 o  zákazu provo-
zování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her na  území města 
Žďáru nad Sázavou. Tato omezující 
vyhláška nabyla účinnosti dne 1. říj-
na 2014. To však neznamená, že tím-
to dnem budou všechny automaty 
ve městě vypnuty.

Proč to tak nefunguje?
Ke  dni přijetí obecně závazné vy-
hlášky bylo na území našeho města 
provozováno 24 výherních hracích 
přístrojů povolených Městským úřa-
dem Žďár nad Sázavou a 207 tech-
nických zařízení (interaktivní video-
loterijní terminály, lokální loterijní 
systémy a  rulety) povolených Mini-
sterstvem financí České republiky. 

Výherní hrací přístroje a  technická 
zařízení jsou provozovány na  zá-
kladě rozhodnutí o  povolení, které 
musí být zrušeno. Správní řízení 
vedoucí ke  zrušení těchto povolení 
byla zahájena již 1. října 2014, tedy 
dnem účinnosti omezující vyhlášky.

Kolika provozovatelům vydal po-
volení k  provozování loterií měst-
ský úřad?
Městský úřad vydal povolení k pro-
vozování loterií šesti provozovate-
lům a se všemi již zahájil správní ří-
zení ve věci zrušení těchto povolení. 
S veškerými případnými námitkami 
provozovatelů je nutno se vypořá-
dat. Přesto městský úřad vydal již 
většině provozovatelům zrušující 
rozhodnutí.

Kolik těchto zrušujících rozhodnu-
tí vydalo do  této chvíle Minister-
stvo financí? 
Ministerstvo financí již zahájilo 
správní řízení se všemi provozova-
teli. Dosud ale žádné zrušující roz-
hodnutí nevydalo. Pro rozhodování 
v této věci se řídí vnitřním metodic-
kým pokynem, na  základě kterého 
prodlužuje provozovatelům, kteří si 
požádají, lhůtu pro možnost vyjád-
řit se k podkladům rozhodnutí o 21 
dnů. Město Žďár nad Sázavou ale 
považuje tyto žádosti o prodloužení 

lhůty za  neodůvodněné a  nesou-
hlas s tímto postupem byl již písem-
ně podán na Ministerstvo financí. 

Kdy hrací přístroje zmizí z  města 
úplně?
Provozovatelé ukončí činnost, až 
zrušující rozhodnutí nabudou práv-
ní moci. Proti těmto rozhodnutím 
se mohou v  souladu se zákonem 
odvolat nebo podat rozklad. Lze 
tedy předpokládat, že provozova-
telé svého práva na  odvolání vyu-
žijí, protože díky tomu budou moci 
provozovat výherní hrací přístroje 
a technická zařízení co nejdéle. Pří-
stroje povolené městem budou 
ukončeny nejpozději do  31. prosin-
ce 2014, popřípadě dříve. Provoz 
technických zařízení povolených 
Ministerstvem financí bude ukon-
čován postupně. Vše záleží na tom, 
jak rychle budou ministerstvem zru-
šena vydaná povolení a  jak rychle 
bude rozhodnuto o případném roz-
kladu.

Město Žďár nad Sázavou zave-
dením obecně závazné vyhlášky 
uplatnilo své právo na  samosprá-
vu v  souladu s  platným rozsudkem 
Ústavního soudu č. Pl. ÚS 6/2013, 
který umožňuje obcím regulovat lo-
terie na svém území.

(red)

Výherní automaty ze Žďáru zmizí postupně

Podzimní výlovy rybníků na Žďársku jsou v plném proudu

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ listopad 2014 Aktuality
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Bezpečnost a ochrana obyvatel města / Třetí díl: Ochrana obyvatelstva při povodni 

Zámecká škola se nachází v areá-
lu Zámku rodiny Kinských ve Žďáře 
nad Sázavou. Byla založena již v roce 
1775 a roku 1801 byla přestěhována 
do  dnešních prostor. Před deseti 
lety byla zámecká škola sloučena se 
Základní školou Švermova 4 a od té 
doby funguje jako její odloučené 
pracoviště. Výuka probíhá v pěti tří-
dách prvního stupně a  v  letošním 
školním roce se zde vzdělává 108 

žáků. V  současné době připravují 
děti, společně s učitelkami, vánoční 
výstavu v Čechově domě. „Na výsta-
vě budeme prezentovat výtvarné prá-
ce a výrobky našich žáků. Snad si lidé 
v  předvánočním shonu najdou čas 
pozastavit se a  vánočně se naladit,“ 
sdělila učitelka Zdeňka Drahotská.

Výstava bude zahájena 26. listopa-
du 2014 a prohlédnout si ji bude mož-
né až do začátku ledna příštího roku. 

Zámecká škola pravidelně pořá-
dá také vánoční besídky, na kterých 
vystupují všichni žáci společně. 
„Bývalá sokolovna na  Dvorské ulici, 
ve které besídka probíhá, jen stěží po-
jme všechny diváky,“ dodala paní uči-
telka. Žákům jsou ve škole nabízeny 
rozmanité kroužky. „V tomto školním 
roce funguje sportovní kroužek, krou-
žek dovedných rukou, náboženství 
a  přípravka anglického jazyka,“ sdě-
lila Drahotská. „Žáci se pravidelně 
účastní také výuky na  dopravním 
hřišti, plavecké výuky a bruslení,“ do-
dala. Škola si ve  Žďáře získala své 
příznivce. „Přesvědčili jsme se o  tom 
při akci Otevřené zahrady Kinských, 
kdy do  naší školy zavítalo více než 
750 návštěvníků,“ doplnila Drahot-
ská. Lidé si mohli při návštěvě školy 
prohlédnout nejen nádherné dobo-
vé klenby v zadní části budovy, ale 
třeba i  starodávná kachlová kamna 
ve školní jídelně.

(red)

Foto: Nikola AdlerováDěti ze základní školy Zámek, říjen 2014

Žáci zámecké školy připravují vánoční výstavu

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ listopad 2014 Aktuality
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Ve dnech od 2. do 4. října 2014 se v rámci podzimního úklidu 
uskutečnil i svoz nebezpečného odpadu ve Žďáře nad Sázavou 
a místních částech – Veselíčko, Mělkovice, Stržanov a Radonín. 
Při tomto svozu odevzdali občané města následující množství 
nebezpečných odpadů: 25 kg léků, 38 ks pneumatik a 2140 kg 
barev. Za tyto odpady pak město zaplatilo 21 500 korun. Dále 
bylo ve zpětném odběru při této akci svezeno: 26 kusů tele-
vizorů, 9 ks monitorů, 12 ks počítačů, 13 ks rádií, 8 ks tiskáren 
a jedno video. Ty byly odevzdány společnosti Asekol, která se 
zabývá dalším využitím těchto vysloužilých výrobků. Pro spo-
lečnost Elektrowin se shromáždilo: 6 ks lednic, 1 pračka, 7 ks 
vařičů, 1 sporák, 3 ks ždímaček, 5 ks rychlovarných konvic, 9 ks 
žehliček, 6 ks robotů, 3 mikrovlnné trouby, 9 ks vysavačů, 6 ks 
vrtaček a  5 ks fénů. Společnosti Ekolamp bylo pak předáno 
20 ks zářivek. Celkem město za svoz nebezpečného odpadu 
zaplatilo 35 221 korun. 
Následně, v době od 6. října do 18. října 2014, probíhala dru-
há část podzimního úklidu města. Na 26 stanovištích města 
a ve čtyřech místních částech byly přistaveny velkoobjemové 
kontejnery na  objemný odpad a  odpad ze zeleně. Svezeno 
bylo celkem 14,36 tun objemného odpadu a  16,91 tun bio-
logicky rozložitelného odpadu, za což město uhradilo částku 
46 928 korun. I nadále jsou průběžně sváženy další kupky od-
ložené na  veřejném prostranství. Děkujeme všem občanům 
za  dodržování časového harmonogramu při podzimním 
úklidu. Miluše Kozáková

Poučná interaktivní výstava trvají-
cí od  16. září do  16. listopadu 2014 
oslovila velký počet návštěvníků, 
především pak školní výpravy. Zá-
jem projevily i  školy z  okolních 
obcí. Další početnou skupinou byli 
rodiče a  prarodiče se svými dětmi. 
Ke  konci října dosáhla návštěvnost 
výstavy v Regionálním muzeu 1700 
osob. „Děkujeme autorům výstavy 
a  dobrovolníkům, kteří se na  přípra-

vě výstavy podíleli,“ sdělil Miloslav 
Lopaur z Regionálního muzea. Mezi 
exponáty patřila například potrubní 
pošta, da Vinciho most, supermag-
net, Gaussovo dělo, plazmová koule 
a  mnoho dalšího. Autory exponátů 
byl tým pod vedením Vítězslava 
Prokopa ze Střední školy strojíren-
ské v Brně. Druhou část výstavy při-
pravili učitelé z Vyšší odborné školy 
a Střední průmyslové školy ve Žďáře 

nad Sázavou Rudolf Voráček, Hana 
Kopicová a  Miloš Blažíček. „Podě-
kování patří i  studentům zdejšího 
Biskupského gymnázia, Lukáši Poda-
nému a Petru Šípkovi,“ dodal Lopaur. 
„Jsme rádi, že naše muzeum ve spolu-
práci s  průmyslovými školami z  Brna 
i Žďáru nad Sázavou přispělo malým 
dílkem k osvětě v oblasti vědy a tech-
niky a  nabídla občanům zajímavou 
volnočasovou aktivitu,“ doplnil Lo-
paur. Derniéra proběhla v  neděli 
16. listopadu 2014, kdy byly vystave-
ny další zajímavé exponáty. Dernié-
ra byla zároveň akcí v rámci Měsíce 
vědy a techniky. Lidé měli možnost 
vidět např. autodráhu na pohon dy-
nama – kdo víc točí, ten dál dojede, 
nebo generátor na  lidský pohon – 
člověk součástí baterie. Dva další ex-
ponáty byly obsluhovány pouze je-
jich autory v  bezpečné vzdálenosti 
od obecenstva. Jednalo se o pokusy 
s  vysokým napětím a  permanent-
ním magnetem.
 (red)

Foto: Nikola AdlerováHana Kopicová a studenti žďárské průmyslové školy, Fyzika hrou II.

Výstavu Fyzika hrou II. zakončila zajímavá derniéra

Hodnocení podzimního úklidu ve městě

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ listopad 2014 Aktuality
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Kino Vysočina od  1. listopadu 2014 
opět promítá. Prozatím nedošlo 
na žádné zásadní interiérové změny 
a přepokládaná rekonstrukce by měla 
přijít až s  novým zastupitelstvem. 
Přesto se pracovníci příspěvkové 
organizace Kultura Žďár intenziv-
ně snažili, aby diváci určitou změnu 
zaregistrovali již nyní. Ve  vestibulu 
návštěvníky vítá nový café bar Biják 
s posezením a odpovídající nabídkou 
občerstvení. Pokladní systém je sjed-
nocen s PO Kultura Žďár a vstupenky 
je možno zakoupit i  v  předprodeji 
v pokladně Domu kultury nebo pří-
mo přes on-line systém umístěný 
na  webových stránkách organizace. 
Také program kina má novou podo-
bu. „V naší koncepci, kterou chápeme 
jako mezistupeň před předpokláda-

nou rekonstrukcí, chceme divákovi na-
bídnout hned několik zásadních změn. 
V  době všeobecné krize návštěvnosti 
kin jsme vysílací časy zúžili do  méně 
dnů v  týdnu, ovšem s  větší intenzi-
tou,“ sdělil dramaturg Kina Vysočina 
Aleš Hrbek. „Vynechali jsme prozatím 
začátek týdne od  pondělí do  středy 
a  divácký zájem koncentrujeme do 
premiérových dnů a  dnů volna, tedy 
čtvrtků a  víkendů,“ doplnil Hrbek. 
Kino tímto krokem chce ušetřit i ná-
klady spojené s  vytápěním, elektři-
nou a  obsluhou. „Čtvrtek je premié-
rový den všech nových filmů a  naším 
cílem je odehrát divácky atraktivní 
premiérový film právě v  den jeho čes-
ké premiéry, ne o  týden nebo 14 dní 
později,“ doplnil Hrbek. Kino Vysoči-
na chce do svého programu zařadit 

také filmy artového charakteru a na-
vázat tak na tradici filmového klubu, 
který v minulosti ve Žďáře fungoval. 
V dalších měsících by se navíc mělo 
v  programu objevit mnoho zajíma-
vostí, které si komerční kina, jedou-
cí podle premiérové šablony, ne-
mohou dovolit. Jedná se například 
o žánrové večery, filmové maratony, 
dny významných herců, režisérů 
apod. „I když sedačky v kině u delších 
filmů už hodně bolí a  jejich změna 
přijde až s  očekávanou rekonstrukcí, 
provizorně divákům nabízíme podse-
dáky, které jsou nachystány na  obou 
stranách u  vchodu do  sálu. Účelem 
těchto improvizačních úprav není hrát 
si na nové kino, ale přivítat návštěvníky 
v prostorách, za které se Žďár nebude 
stydět,“ doplnil Hrbek. (red)

Kino Vysočina je po dvouměsíční odstávce opět v provozu

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ listopad 2014 Kultura
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Foto: Vanda AdlerováVyhlášení samostatného československého státu 28. října 1918 si v pondělí 27. října 2014 připomněli žďárští zastupitelé

 V letošním školním roce si nejmlad-
ší žďárská základní škola připomíná 
20. výročí svého založení. Škola byla 
vybudována v roce 1996 a do pově-
domí veřejnosti se zapsala jako 5. zá-
kladní škola. Po deseti letech došlo 
rozhodnutím zřizovatele, tedy měs-
ta Žďáru nad Sázavou, ke spojení 1. 
a  5. základní školy a  od  1. červen-
ce 2004 nese škola oficiální název 
Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Palachova 2189/35, příspěvková or-
ganizace. Areál školy je složen z pěti 
pavilonů – 1. stupně, 2. stupně, 
školní družiny, jídelny a tělovýchov-
ného areálu. Škola vlastní i  přilehlé 
arboretum a školní pozemek. „Jsme 
školou bezbariérovou, barevnou, zele-
nou, moderně vybavenou, orientova-
nou na ekologickou výchovu s titulem 
Ekoškola,“ sdělila ředitelka Základní 
školy Palachova Jana Bernardová. 
   V současné době školu navštěvuje 
470 žáků, z  nichž asi jedna čtvrtina 
dojíždí z  okolních vesnic. Ve  škole 
se nachází školní poradenské pra-
coviště se školním psychologem, 
výchovným poradcem i metodikem 
prevence. Škola se v rámci sdružení 
TEREZA zapojila do  mezinárodního 

projektu Ekoškola. V  červnu 2007 
titul Ekoškoly získala a v letech 2011 
a 2014 jej obhájila. Od té doby v rám-
ci environmentální výchovy své 
aktivity neustále rozšiřuje. „Důraz 
klademe na  výuku přírodovědných 
předmětů, čtenářskou, matematickou 
informační gramotnost i  jazykové 
vzdělání,“ podotkla ředitelka školy. 
Škola je zapojena do  projektů Pří-
rodní a  technické obory – výzva 
pro budoucnost, a Systémová pod-
pora inkluzivního vzdělávání v  ČR. 
Žáci mají povinný anglický jazyk 
již od  první třídy. „Jsme velmi pyšní 
na nové webové stránky, www.1zdar.
cz, kde se rodiče i  další zájemci mo-
hou prostřednictvím rubriky Škotel, 
což je naše televizní vysílání, seznámit 
s aktuálním děním ve škole,“ doplnila 
Bernardová. V  březnu 2014 získala 
škola značku Rodiče vítáni a byla za-
řazena do  sítě certifikovaných škol, 
které nabízejí rodičům a zájemcům 
o  školu vstřícné jednání a  přístup 
k  informacím. „Jsme také zařazeni 
do  sítě aktivních škol,“ dodala ředi-
telka.
  

           (red)

Pozvánka

Chtěli bychom touto cestou pozvat 
zástupce zřizovatele, veřejnost, 
rodiče, bývalé pracovníky a  žáky 
na akce, které v souvislosti s 20. vý-
ročím školy připravujeme.
Čtvrtek 20. listopadu 2014
Školní Akademie v Domě kultury ve  
Žďáře nad Sázavou, v 16.00 hodin.
Čtvrtek 27. listopadu 2014
Od  14.00 do  16.00 hodin. Den ote-
vřených dveří s  doprovodným pro-
gramem pro veřejnost. 
Od  16.30 ve  školní jídelně setkání 
s  bývalými a  současnými zaměst-
nanci školy.
Prosinec 2014 – leden 2015
Výstava fotografií a  dokumentů 
z historie školy „Jak šel čas“, v Měst-
ském divadle.
Pátek 29. května 2015
Sportovní den a slavnostní otevření 
arboreta s učebnou v přírodě. 
Na  společné setkání se těší kolek-
tiv pracovníků a žáků ZŠ Palachova 
ve Žďáře nad Sázavou.

Jana Bernardová,
ředitelka školy

Základní škola Žďár nad Sázavou Palachova 
oslaví v listopadu 20. výročí své existence

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného československého státu
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V  úterý 4. listopadu 2014 pro-
běhla ve třídě 1. A Základní školy 
Komenského 2 ve  Žďáře nad Sá-
zavou návštěva rodičů ve  vyučo-
vání. Rodiče se přišli podívat, jak 
se jejich dětem po dvou měsících 
školní docházky ve škole daří. 

Nápad vzešel od  třídní učitelky 
Lucie Topinkové po  zářijové rodi-
čovské schůzce. „Rodiče žáků jsou 

velmi komunikativní. Neostýchají 
se mě zeptat na  cokoli, s  čím si co se 
školy týče, nevědí rady,“ sdělila Topin-
ková. Ta s  rodiči komunikuje často 
i e-mailem a dotazy či problémy se 
tak řeší rychleji. „Naši třídu navštívili 
rodiče i  prarodiče 25 žáků, některým 
to bohužel pracovně nevyšlo,“ doplni-
la třídní učitelka.

Děti svým rodičům předvedly pře-
devším to, že už jsou školáky. V ho-

dině českého jazyka trénovaly psa-
ní, četly slabiky, které si samy dříve 
vyrobily, kolíčkovaly, masírovaly se 
na zádech a hrály hry. V matematice 
pak děti pracovaly s  číselnou osou, 
sčítaly a  odčítaly pomocí koleček, 
porovnávaly čísla, hrály si s bonbó-
novým šnekem a při práci s divadél-
kem tvořily kouzelné příběhy – ma-
tematické slovní úlohy.

Každý rodič viděl své dítě v  akci. 
Jak je v  hodině aktivní, jak poslou-
chá pokyny, jak dokáže reagovat 
i  jak dlouho udrží potřebnou po-
zornost. „Rodiče nemívají představu 
o  tom, jak jejich dítě pracuje ve  vy-
učování, co mu jde a kde ho takzvaně 
tlačí bota. Nyní už tu představu mají,“ 
dodala Topinková a  velmi si chváli-
la svou třídu prvňáčků za  výborně 
odvedenou práci. „Děti byly velmi 
šikovné a  rodiče odcházeli spokojeni, 
povedlo se nám to,“ pochvalovala si 
třídní učitelka Lucie Topinková.

 (red)

Foto: Nikola AdlerováNávštěva rodičů, žáci 1. A v hodině českého jazyka 

Rodiče i prarodiče navštívili prvňáčky ve škole

Město hledá řešení špatného sta-
vu zeleně podél ulice Bezručova. 

Žďár nad Sázavou je vlastníkem 
pravostranného zeleného pásu 
podél ulice Bezručova ve  směru 
do  Zámku, který je nyní již téměř 
bez zeleně. V  tomto zeleném pásu 
se ale historicky nacházela vzrostlá 
zeleň, která byla v posledních něko-
lika letech z  důvodu provozní bez-

pečnosti a  realizace inženýrských 
sítí postupně redukována na dnešní 
naprosté minimum. V předešlých le-
tech bylo vzhledem ke stáří výsadeb 
odstraněno přibližně deset vzrost-
lých stromů. „Vhodně vysázená 
a  udržovaná zeleň převážně keřovi-
tého charakteru by byla v této lokalitě 
významným hlukovým a  prachovým 
filtrem,“ sdělil vedoucí odboru ži-
votního prostředí Jaroslav Doubek. 

„Jedná se totiž o  oblast v  blízkosti 
hlavní dopravní tepny procházející 
Žďárem,“  doplnil Doubek. Dopravní 
exhalace (částice drobného poléta-
vého prachu) jsou totiž výrazným 
faktorem nepříznivě ovlivňujícím 
kvalitu ovzduší ve městě. „Výsadbou 
zeleně by se příznivě upravilo životní 
prostředí obyvatel, kteří bydlí v  těs-
ném sousedství ulice Bezručova,“ do-
dal vedoucí odboru životního pro-
středí. 

Zabývat se řešením této situace 
v duchu obnovy zeleně schválila již 
v říjnu letošního roku městská rada. 
Radní dali městskému úřadu za úkol 
zpracovat odborný projekt a  podle 
jeho návrhu věc následně realizovat. 
„Při zpracování tohoto návrhu bude 
ovšem nezbytné zohlednit také stano-
viska správců sítí a rovněž dopravních 
odborníků, kteří budou připravovaný 
návrh posuzovat i  z  hlediska rozhle-
dových poměrů u křižovatek a sjezdů 
v dané lokalitě,“ dodal Doubek.

 (red)

Foto: Nikola AdlerováSoučasný stav ulice Bezručova

Město chce znovu vysázet zeleň podél Bezručovy ulice

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ listopad 2014 Aktuality
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Přijďte společně oslavit příchod
adventu, první adventní neděli
Poslední listopadovou neděli, 30. lis-
topadu 2014, dojde ve  městě před 
Kulturním domem ke  slavnostnímu 
zahájení letošního adventního času. 
Příchod adventu společně oslavíme 
slavnostním rozsvícením vánoční-
ho stromu. Zahájení programu se 
uskuteční v 16.00 hodin, kdy zazní  
adventní písně pěveckého sboru 
Žďáráček pod vedením Dany Foralo-
vé. Slavnostní slova pronesou faráři 
Římskokatolických farností ve  Žďáře 
nad Sázavou 1 a  2 a  Českobratrské 
církve evangelické. Pozdravit občany 
Žďáru přijde také nové vedení rad-
nice. Vánoční strom bude rozsvícen 
v 16.45 hodin (z důvodu rekonstrukce 
náměstí bude letos nazdoben strom 
před kulturním domem). Přijďte se 
v  tomto předvánočním čase zapo-
slouchat do adventních písní a slov.

Studánky Křivák a Salvátorka
Na  základě odběrů vzorků vod ze 
studánek Křivák a Salvátorka, ze dne 
20. října 2014, a následných rozborů 
zdravotního ústavu nedoporučuje-
me používání vody ze studánky Kři-
vák. Vzorek odebrané vody obsahuje 
bakterie a vodu není vhodné použí-
vat jako pitnou. Voda ze studánky 
Salvátorka byla v  den odběru v  po-
řádku. A bylo ji možné používat jako 
vodu pitnou.

Knihovna Matěje Josefa Sychry 
upozorňuje na  změnu půjčovní 
doby během vánočního týdne
Od  22. prosince 2014 do  1. ledna 
2015 bude Knihovna M. J. Sychry 
otevřena pouze v tyto dny:
Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí 22. 12. 2014 od 9.00 do 18.00
Pondělí 29. 12. 2014 od 9.00 do 18.00
Oddělení pro dětské čtenáře
Pondělí 22. 12. 2014 od 10.00 do 17.00
Pondělí 29. 12. 2014 od 10.00 do 17.00
Pobočka Nádražní
Pondělí 22. 12. 2014 od 10.00 do 14.00
Pondělí 29. 12. 2014 zavřeno
Hudební knihovna pak oba ponděl-
ky od 9.00 do 17.00 a čítárna od 9.00 
do 18.00.
Od 2. ledna 2015 otevřeno dle běžné 
půjčovní doby. 

Upozornění na změnu!
Příspěvková organizace Kultu-
ra Žďár nad Sázavou upozorňuje 
na  změnu provozních dnů poklad-
ny Domu kultury. Stalo se tak 1. lis-
topadu 2014 z  důvodu sjednocení 
pokladního provozu Domu kultury 
a Kina Vysočina.
Předprodej vstupenek:
Pondělí 13.00 až 17.00
Úterý 13.00 až 17.00
Středa 13.00 až 17.00

Děkujeme za pochopení.

Mikulášská show
Active-SVČ, Žďár nad Sázavou vás 
srdečně zve na  Mikulášskou show. 
Děti i jejich rodiče čeká spousta her, 
diskotéka, vystoupení, a hlavně na-
dílka od Mikuláše. 
Akce se uskuteční v pátek 5. prosin-
ce 2014 v sále Domu dětí a mládeže, 
Horní 2, od 16.30 hodin. Vstupenky 
je možno zakoupit pouze v  před-
prodeji (omezená kapacita sálu) 
od 18. listopadu do 4. prosince 2014 
v Domě dětí a mládeže.
Těšíme se na vás.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
INFORMUJE OBČANY

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ listopad 2014 Městský úřad informuje
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Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Foto: Nikola Adlerová

obecně stoupá s  včasným odhale-
ním nemoci a  zahájením léčby. To 
platí pro přibližně 70 procent typů 
zhoubných nádorů.
Můžeme pro sebe a  své děti něco 
udělat, abychom, pokud možno, 
neonemocněli? Prevence má naději 
na úspěch pouze tehdy, když se dělá 
uvědoměle, soustavně a plošně. Pro-
to se jí kromě státu a lékařů musí vě-
novat především každý sám. Prvním 
krokem je tedy převzít odpovědnost 
za svoje zdraví. Nejhorší by bylo my-
slet si, že mě to prokazatelně nemů-
že potkat. Naopak musíme vycházet 
z toho, že nás to potkat může a znát ri-
zika, která prokazatelně nebo pravdě-
podobně ke vzniku rakoviny vedou.
Před dvěma měsíci zahájila čin-
nost onkologická ambulance 
na Poliklinice ve Žďáře nad Sáza-
vou. Jak se Vám tam pracuje? Velmi 
dobře. Oceňuji profesionální zázemí 
a  vstřícné vztahy mezi zaměstnanci 
polikliniky. Naše ambulance je vyba-
vena špičkovou PC technikou a k dis-
pozici máme i  kvalitní ultrazvuk. 
Stále se k nám přihlašují noví klienti 
a  nás těší jejich zájem a  spokojené 
reakce. Na  druhou stranu nás velmi 
mrzí, že musíme odmítat poskytovat 
péči pojištěncům Zdravotní pojiš-
ťovny Ministerstva vnitra, Oborové 
a  Vojenské pojišťovny. Důvody po-
jišťoven neznáme. Nicméně se všem 
klientům těchto pojišťoven omlou-
váme a doufáme, že se situace brzy 
změní a přestane být pro pojištěnce 
výše jmenovaných zdravotních po-
jišťoven diskriminační. (red)

O rakovině se u nás hodně mluví. 
Možná i  proto, že snad v  každé 
rodině se v  širším příbuzenstvu 
najde někdo, kdo má s touto cho-
robou osobní zkušenost. Lidé ale 
mají pocit, že onkologická one-
mocnění jsou jakýmsi civilizačním 
prokletím současného lidstva, 
s  nímž prakticky nemůžeme nic 
dělat. Je to pravda?
Není. Zhoubné nádory se vyskytují 
v celé živé přírodě, tedy fauně i flóře, 
a  to již od prehistorických dob. Do-
kazují to například kosterní nálezy 
u  pravěkého ještěra allosaura z  ob-
dobí před 150 miliony let. Známé je 
i nádorové bujení u rostlin. Bohužel 
je pravdou, že v současné době po-
čet onemocnění zhoubnými nádory 
celosvětově narůstá a v České repub-
lice je tento trend ještě výraznější. 
Týká se jak mužů, tak i žen.
Proč narůstá počet nádorových 
onemocnění? Hlavním faktorem je 
prodlužování lidského života. Obec-

ně platí, že souběžně se stárnutím 
organismu se zvyšuje výskyt zhoub-
ných nádorů. Nicméně onemocnět 
můžeme v  každém věku. Dětské 
nádory jsou zcela odlišné od  nádo-
rů dospělých, a  to jak svým půvo-
dem, tím z  jakých orgánů vychází, 
tak i  svým průběhem a  možnostmi 
léčby. Právě dětská onkologie v po-
slední době zaznamenala největší 
úspěchy v procentu vyléčených pří-
padů. Dalším významným rizikem 
pro vznik nádorových onemocnění 
je změna stravovacích a  pohybo-
vých zvyklostí. V  době hladových 
válečných let výskyt nádorů citelně 
poklesl, když se hospodářská situa-
ce zlepšila, opět přišel nárůst těchto 
onemocnění. Dalším důvodem pak 
může být stoupající zátěž v životním 
prostředí člověka.
Je rakovina stále vnímána jako 
„rozsudek smrti“? Určitě ne, je 
zde řada možností, jak ji léčit i  trva-
le vyléčit. Přitom naděje na vyléčení 

Naděje na vyléčení obecně stoupá s včasným odhalením 
nemoci a zahájením léčby
Rozhovor s onkologem žďárské polikliniky primářem Rostislavem Střížem

Tým pro oběti trestných činů se znovu sešel
Tento tým se znovu sešel ve čtvr-

tek 23. října 2014, aby řešil otázky tý-
kající se pomoci obětem trestných 
činů. Společně byl vytvořen leták 
s  kontakty na  organizace, na  které 
se může obrátit kdokoli, kdo se cítí 
být obětí. Ve Žďáře nad Sázavou se 
na  bezplatnou odbornou pomoc 
obětem a  poškozeným trestných 
činů zaměřuje zejména Probační 

V  rámci projektu „Proč zrovna já?“, 
který realizuje Probační a  mediač-
ní služba (PMS) je přibližně dva-
krát ročně svoláván Tým pro oběti 
trestných činů, na  kterém zasedají 
zástupci ze státního sektoru (PMS, 
Policie ČR, Okresní soud a jiné), ne-
ziskového sektoru (Občanská po-
radna, Ječmínek o.p.s. a  jiné) či sa-
mosprávy (městský úřad).

a  mediační služba, Komenského 
1786/25, dále pak Občanská porad-
na, Dolní 165/1.

V  poradnách pomohou kvalifiko-
vaní pracovníci obětem zorientovat 
se v průběhu trestního řízení, uplat-
nit náhradu škody či zprostředkovat 
doprovod nebo nezávaznou psy-
choterapii.

Markéta Nováková Irovská

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ listopad 2014 Aktuality
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Program knihovny Matěje Josefa Sychry – listopad 2014

Kurátorka výstavy Zdeňka Smetanová, muzeum knihy Žďár nad Sázavou Foto: Nikola Adlerová

tanová. Na rozebrání výstavy pracují 
přibližně dvě desítky lidí jak z Národ-
ního muzea, tak i dobrovolní hasiči ze 
Sněžného. 

Expozici muzea knihy mohli ocenit 
především studenti, protože obsaho-
vala celou středoškolskou literaturu, 
nicméně návštěvníci zde mohli najít 
i  unikáty ze středověku, takzvané 
knihy na  řetězech a  mnoho dalšího. 
„Ve  středověku byly knihy hodně ce-
něny a  právě proto byly v  knihovnách 
na  řetězech, aby je nikdo nezcizil,“ 
popsala Smetanová. Muzeum před 
časem doplnila i  interaktivní putov-
ní výstava Staré pověsti české aneb 
Čechové na  Řípu, která nyní míří ze 
Žďáru do Ústí nad Labem, kde bude 
pokračovat.

V areálu zámku se již pracuje na no-
vém projektu. Pod vedením rodiny 
Kinských a  hnutí SESTA zde vzniká 
Muzeum nové generace a  interpre-
tační centrum. Jde o  projekt, který 
se bude věnovat kulturnímu dědictví 
regionu moderní formou. S  otevře-
ním se počítá v příštím roce.         (red)

Muzeum knihy, které fungovalo 
v  prostorách cisterciáckého kláštera 
v Zámku rodiny Kinských, letos přiví-
talo své poslední návštěvníky. Od lis-
topadu totiž tato unikátní výstava 
po 57 letech končí.

Jedním z  důvodů uzavření muzea 
je vypršení nájemní smlouvy Národ-
ního muzea. „Výstava by potřebovala 
značnou rekonstrukci, na  kterou ale 
bohužel momentálně Národní mu-
zeum nemá finance,“ vysvětlila další 

důvod uzavření muzea kurátorka 
výstavy Zdeňka Smetanová. Muze-
um v zámku původně zaplňovalo 21 
místností, postupně se však expozice 
zmenšila. Nyní musí knihy opustit 
celkem 15 sálů a  chodeb žďárského 
zámku. „Celá likvidace výstavy potrvá 
asi jeden měsíc, protože se musí vše 
inventarizovat a dokumentovat. Expo-
náty musí ještě projít ošetřením, než se 
uloží na  nové místo v  archivu Národ-
ního muzea v  Terezíně,“ uvedla Sme-

Muzeum knihy bylo po letech uzavřeno

Čtvrtek 20. listopadu 2014 od 17.30 hodin
Vánoční recitál Slávka Klecandra, zpěvák skupiny Oboroh. Vstupné 50,- Kč
Pondělí 24. listopadu 2014 od 17.00 hodin
Předškolní věk dítěte a školní zralost dítěte – přednáška Milana M. Horáka
Úterý 25. listopadu 2014 od 15.00 hodin 
Jsem suchý, i když prší – autorské čtení humoristických příběhů Ing. Stanislava Kopala
Sobota 29. listopadu 2014 od 12.00 hodin
Den pro dětskou knihu – další ročník celostátní akce. Připraveny jsou zajímavé tvůrčí dílny a soutěže
Úterý 2. prosince 2014 od 16.30 hodin
Vánoční hvězdice – tvůrčí dílna s lektorkou Zdenkou Jelínkovou. Vstupné 50,- Kč + za materiál. Přihlášky v čítárně.
Pondělí 12. prosince od 14.00 hodin
S knížkou čekej na Ježíška – přijďte se zapojit do společného čtení, vánoční koledy zahrají žáci ze Základní umělecké 
školy Františka Drdly
Středa 17. prosince od 14.00 hodin
Tradiční tvořivá dílna – výroba vánočních dekorací a svíček ve spolupráci s Asociací rodičů a přátel zdravotně posti-
žených dětí z klubu Úsměv

Výstavy v knihovně
26. listopadu 2014 až 6. ledna 2015 Vánoce, Vánoce přicházejí – výstava prací dětí ze ZŠ Zámek Žďár nad Sázavou/
vestibul Čechova domu
8. až 12. prosince Hvězdičko blýskavá – prodejní výstava výrobků uživatelů klubu v 9/oddělení dospělých čtenářů
Vůně Vánoc – výstavka prací dětí ze školní družiny ZŠ Švermova/oddělení pro děti a mládež

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ listopad 2014 Aktuality/ Knihovna
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TOPNÁ SEZÓNA
Nespalujte vše, 
co hoří
Průměrná produkce odpadu jedním 
občanem v České republice předsta-
vuje několik stovek kilogramů odpa-
du ročně. Krajově rozšířeným zvy-
kem je, že značné procento tohoto 
odpadu je dosud spalováno v  lo-
kálních topeništích. Taková likvida-
ce odpadu je nejen nezákonná, ale 
především zdravotně nebezpečná. 
„Domácí kamna, krby a  kotle nejsou 
vybaveny drahou technologií na  čiš-
tění spalin, kterou obsahují spalovny 
odpadů. Při domácím spalování také 

nedochází k  tak vysokým teplotám, 
jako při spalování ve  spalovnách, 
a  kouř, který při nezákonném domá-
cím spalování z  komínů vychází, je 
velmi znečištěný,“ připomněla pra-
covnice odboru životního prostředí 
Jitka Kubálková. „Na jedy ve vzduchu 
jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší 
osoby a  lidé trpící astmatickým či ji-
ným respiračním onemocněním. Ne-
zapomeňte, že domácím spalováním 
poškozujete zdraví také sobě,“ dodala 
Jitka Kubálková.
Podle současného zákona je jakékoli 
spalování odpadů v  domácnostech 
zakázáno. Podle zákona jsou fyzické 
osoby, tedy občané, povinny naklá-
dat s  odpady podle systému, který 

stanoví obec/město, kde žijí.
Nespalujte doma:
Plasty a pneumatiky
Celobarevné letáky a časopisy
Tetrapak – jde o  šestivrstvý obal 
z papíru, hliníku a plastu.
Ze dřeva: staré palety, dřevo z  de-
molice, rozbitý nábytek, natřená 
prkna
Zbytky jídla, trávu ze zahrady, lis-
tí: tyto materiály se dají komposto-
vat, jinak patří do  směsného odpa-
du a kontejneru na odpad z městské 
zeleně
Nebezpečné odpady: baterie, bar-
vy, léky. Sběr nebezpečného odpa-
du zajišťuje každá obec.

(red)

Pravidelné cvičení bechtěreviků v Relaxačním centru

Stavební práce na náměstí Republiky se blíží do finále

Klub bechtěreviků (KB) ve Žďáře nad 
Sázavou, který sdružuje pacienty 
s  diagnostikovanou chorobou An-
kylozující spondilitida, pořádá pra-
videlně každý pátek cvičení v bazé-
nu. „My všichni, kteří s touto chorobou 
bojujeme, říkáme, že máme svého 

Rekonstrukce povrchů náměstí Re-
publiky ve Žďáře nad Sázavou bude 
dokončena do konce letošního roku. 
„Vše bude záviset na  klimatických 
podmínkách, a hlavně na tom, jak se 
podaří zajistit všechny potřebné do-
kumenty k  uvedení stavby do  provo-
zu. Zástupce dodavatele počítá s tím, 
že stavba bude dokončena do  konce 
roku 2014,“ sdělila vedoucí odboru 
územního plánování Irena Škodová. 
O  víkendech je stavba na  náměstí 
hlídána agenturní službou. Bude 
tomu tak až do  předání zkolaudo-
vané stavby městu. Následně oka-
mžitě dojde k  odstranění oplocení. 

máme svého Béďu. Jde o  to, že naše 
páteř trpí chronickým zánětlivým 
onemocněním,“ vysvětlil předseda 
Krajské organizace Klubu Bechtěre-
viků Vysočina Petr Zástěra. 

Vlastní Klub bechtěreviků sdru-
žuje pacienty z celé republiky a má 
zastoupení v každém kraji. V samot-
ném Žďáře, který je sídlem krajské 
organizace KB, je v  dnešní době 
evidováno 32 členů. U  málokteré 
choroby jsou právě cvičení a  reha-
bilitace natolik důležité jako právě 
u Bechtěrevovy nemoci. Díky vhod-
né rehabilitaci je možné zpomalit 
rozvoj nemoci i  její další průběh. 

„V současné době zbývá dokompleto-
vat kašnu a osadit mobiliář. Jinak jsou 
práce na  náměstí kompletně hotovy. 
Předpoklad předání stavby je koncem 
listopadu 2014, v té době by měla pro-
běhnout i kolaudace,“ sdělil jednatel 
společnosti Gremis Miroslav Štola. 
Dodavatel stavby poskytne majiteli 
bývalého hotelu Bílý lev, firmě VHS 
Bohemia, novou identickou dlažbu, 
aby mohl provést opravu chodní-
ku přiléhajícího ke  zbouranému 
objektu. Dodávka nových hodin 
na náměstí proběhne ve druhé po-
lovině listopadu, stejně tak dojde 
i  ke  zkušebnímu provozu žulové 

„Důležité je, aby byla rehabilitace od-
borně vedena a  správně dávkována. 
Měla by se pro nemocného stát kaž-
dodenní součástí života,“ sdělil Zá-
stěra. „Proto nás můžete pravidelně 
vidět každý pátek v bazénu Relaxační-
ho centra, kde pod vedením zkušené 
cvičitelky Boženy Denkové provádíme 
ty zvláštní cviky, kterými přivádíme 
pozornost. Mnohým se to může zdát 
směšné, ale věřte, že nám to pomá-
há,“ doplnil Zástěra. Mimo pravidel-
ného cvičení se žďárský KB účastní 
rekondičních pobytů v lázních a po-
řádá vycházky a výlety do okolí.

(red)

kašny. V původním místě plánované 
kašny je na  novém náměstí vyhra-
zen prostor pro májku, v budoucnu 
zde bude možné umístit i  vánoční 
strom. Instalována je již také bron-
zová časová osa s významnými daty 
Žďáru. Své místo na  budově Staré 
radnice našla také zvonkohra, kte-
rá se bezesporu stane, po  tříletém 
čekání, další atraktivitou náměstí. 
Zvonkohru městu darovala akciová 
společnost ŽĎAS v  roce 2011 u pří-
ležitosti oslav 60. výročí firmy. Zvon-
kohra je již plně funkční, ale je třeba 
ji ještě finálně naprogramovat a roz-
hodnout, jak často bude hrát.    (red)
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Program příspěvkové organizace Kultura Žďár, listopad 2014

Od  začátku minulého školního roku 
(2013/2014) se postupně zavádějí 
v MŠ Žďár nad Sázavou věkově smí-
šené třídy. Na  rozdíl od  ostatních 
měst, kde jsou tyto kolektivy již běž-
né, jsme vyčkávali, sbírali zkušenosti 
a zvažovali pro a proti. Společnost se 
vyvíjí, školství se mění a nejen na pe-
dagogy v MŠ jsou kladeny vyšší ná-
roky. Celoživotně se vzdělávají v ob-
lasti moderních forem výuky, vedou 

děti ke  spolupráci a  samostatnosti, 
učí je řešit úkoly ve skupinách a při-
pravují dětem co nejvíce podnětné 
prostředí. Právě věkově smíšené tří-
dy pomáhají pedagožkám vytvářet 
pro rozvoj dětí předškolního věku ty 
nejvhodnější podmínky a  přirozeně 
přispívají k uplatňování nových me-
tod v práci s dětmi. Smyslem těchto 
smíšených skupin je prostředí po-
dobné rodinnému, tudíž nejpřiroze-

nější prostředí pro psychiku dítěte 
předškolního věku. Vytváří větší 
prostor pro kooperaci a pro sociální 
rozvoj dítěte má také velký význam. 
Taková skupina pozitivně ovlivňuje 
dětskou hru a hrou se v tomto věku 
děti učí. Probouzí v  dětech potřebu 
něčeho dosáhnout, ukázat mlad-
šímu, že něco umí. Vznikají pestré 
vztahy, ve  kterých je dítě ten, kdo 
někoho učí, a jindy ten, kdo se od ně-
koho učí. Postupně se role dítěte 
mění a zvyšuje se tak jeho zdravé se-
bevědomí. Mladší děti se podstatně 
dříve začínají zajímat o cvičení, která 
by od  nich vzhledem k  věku nikdo 
neočekával. Věkově smíšená skupina 
také pozitivně ovlivňuje rozvoj řeči. 
Starší děti jsou při vysvětlování mlad-
ším přirozeně nuceny strukturovat 
své znalosti. S  takovými sociálními 
dovednostmi, s uměním domluvit se 
a spolupracovat, se nerodíme, musí-
me se tomu naučit. A k tomu nabízí 
věkově smíšená třída ty nejlepší pod-
mínky.              Kateřina Těsnohlídková

Foto: Nikola AdlerováVěkově smíšená třída, Mateřská škola Sluníčko, Veselská

Mateřské školy ve Žďáře zavádějí věkově smíšené třídy

Kultura Žďár, příspěvková organizace
Tel.: +420 566 502 253

www.dkzdar.cz

Změna programu vyhrazena 

11. 11. - 30. 11. 2014 
Stará radnice Žďár nad Sázavou  

Předprodej vstupenek v pokladně Domu kultury Po, Út, St, 13.00 - 17.00 hodin 

19. 11. 2014 v 19.00 hodin 
Café u tety Hany Žďár nad Sáz. 

Vstupné
přízemí 150,- Kč, balkon 120,- Kč 

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

APOKRYFY - KAREL ČAPEK
Koncert 

PROGRAM
ZDENĚK ZIEGLER - UMĚNÍ PLAKÁTŮ A POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

18. a 23. 11. 2014 v 19.00 hodin 
Městské divadlo Žďár nad Sáz.   

SBOROVNA

Předprodej vstupenek 
Café u tety Hany: 160,- Kč od 1.10. 

21. 11. 2014 v 10.00 hodin  
Městské divadlo Žďár nad Sáz.   

JITKA ŠURANSKÁ

Výstava

Divadelní představení - pronájem 

Kulturní minimum I.

Vstupné mimo předplatné 75,- Kč

22. 11. 2014 ve 20.00 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou 

DISKOTÉKA LUKÁŠE VACKA Vstupné 70,- Kč

Pronájem 

KORESPONDENCE V + W
Divadelní předplatné - skupina žlutá

24. 11. 2014 v 19.00 hodin 
Městské divadlo Žďár nad Sáz.   

Doprodej vstupenek 
přízemí 340,- Kč, balkon 300,- Kč 

E-vstupenky

27. a 28. 11. 2014  
Městské divadlo Žďár nad Sáz.   

HRÁTKY S ČEŠTINOU Vstupné mimo předplatné 70,- Kč

27. 11. 2014 v 19.00 hodin 
Café u tety Hany Žďár nad Sáz. 

Předprodej vstupenek 
Café u tety Hany: 230,- Kč od 1.10. 

JAN HŘEBEJK A DAVID HRBEK
Zábavný pořad

Pohádka
O MEDVĚDU ONDŘEJOVI Předprodej vstupenek 

: 80,- Kč od 1.10. pokladna DK

E-vstupenky30. 11. 2014 v 15.00 hodin 
Městské divadlo Žďár nad Sáz.   

30. 11. 2014 v 19.00 hodin  
Dům kultury Žďár nad Sázavou 

HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK Předprodej vstupenek 
: 490,- Kč od 1.9. pokladna DKKoncert - pronájem

Kulturní minimum II.

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ listopad 2014 Příspěvkové organizace
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Foto: Nikola AdlerováPosezení v kavárničce Domova klidného stáří

Posláním žďárského Domova klid-
ného stáří je snaha vytvořit prostře-
dí připomínající domov osobám, 
které s ohledem na svůj věk a zdra-
votní stav potřebují pomoc a  pod-
poru v  každodenních činnostech 
běžného života. Prostřednictvím 
nabízených služeb se domov snaží 
co nejdéle zachovat soběstačnost 
svých obyvatel a zajistit jim kontakt 
s okolním prostředím. 

Dům klidného stáří poskytuje své 
služby osobám starším šedesáti let. 
Služby jsou v  Domě klidného stáří 
poskytovány na  principu vzájem-
né komunikace a  tolerance. Dalším 
principem, kterým se v domově pra-
covníci řídí, je respektování potřeb 
uživatelů, tedy individuální přístup, 
spolupráce i komunikace s  rodinou 
uživatele. Senioři jsou ubytováni 
v  jedno a  dvoulůžkových poko-

jích s  vlastním sociálním zařízením. 
V  rámci samotného ubytování je 
také zajištěn úklid na  pokoji, pra-
ní a  žehlení prádla, drobné opravy 
oděvů, údržbářské práce. V domě je 
zajištěno celodenní stravování s na-
bídkou normální a diabetické stravy. 
Služba je klientům poskytována ne-
přetržitě 24 hodin denně. 

Personál domova poskytuje uži-
vatelům zdravotní a  ošetřovatel-
skou péči, zajišťuje podporu a  po-
moc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu. Volný čas mo-
hou uživatelé vyplnit účastí v  nej-
různějších programech a aktivitách, 
které jsou v domově pravidelně při-
pravovány. K oblíbeným činnostem 
patří posezení v kavárničce, setkání 
s  harmonikáři, pečení cukroví, Uni-
verzita třetího věku nebo bohosluž-
by. Maximální kapacita domova je 
54 klientů.

Eva Josífková
Dům klidného stáří, Sociální služby 

města Žďár nad Sázavou

Dům klidného stáří udržuje seniory aktivní

Relaxační centrum
V současné době stále probíhá bu-
dování Whirlpool bazénu. Pokud 
bude stavba probíhat dle harmo-
nogramu, tak provozovatel před-
pokládá zahájení provozu v sobotu 
29. listopadu 2014. „Děkujeme tímto 
všem klientům za  shovívavost a  tr-
pělivost v  období výstavby a  věříme, 
že provoz nového Whirlpool bazénu 
všem vynahradí období zvýšeného 
hluku v Relaxačním centru,“ sdělil ře-
ditel PO  SPORTIS Vladimír Kovařík. 
„Těší nás pozitivní reakce na  úpravy 
teplot vzduchu a bazénů,“ dodal Ko-
vařík.
Zimní stadion
Zájemci o veřejné bruslení a proná-
jem ledové plochy mohou i nadále 
sledovat aktuální termíny na webo-
vé stránce www.sportispo.cz. V do-
poledních hodinách mohou školy 
a  jiné zájmové skupiny využívat 
ledovou plochu za  zvýhodněných 
podmínek. Kontaktní osoba úseku 
sportu Jozef Vanko, tel. 737 203 054.

Fotbalový stadion
Podzimní fotbalová sezóna končí 
v pátek 21. listopadu 2014. Zahájení 
nové sezóny se předpokládá 8. led-
na 2015, v přestávce budou na sta-
dionu probíhat opravy a  zaměst-
nanci budou čerpat dovolenou.
Tenisové kurty
V  pondělí 20. října 2014 byl oficiál-
ně ukončen letní provoz tenisových 
kurtů. „Děkujeme všem našim teni-
sovým klientům a  těšíme se na  příští 
sezónu,“ vzkázal Kovařík.
Lyžařské běžecké tratě
Právě probíhá intenzivní příprava 
na  novou zimní sezónu, lyžařské 
tratě budou letošní zimu upravovat 
rolba, sněžný skútr a čtyřkolka, při-
pravuje se také nové značení okru-
hů, oranžové tabulky a  směrovky, 
a  nová prodloužená trasa na  Nové 
Veselí. „Zájemci budou moci sle-
dovat on-line pohyb jednotlivých 
údržbových mechanismů na  webo-
vé stránce www.skizdarsko.cz nebo 
stránce www.ski-zdarsko.cz, všechny 

aktuality budou na  webových strán-
kách zveřejněny v  průběhu listopa-
du,“ doplnil Kovařík.
Hotelový dům Morava
V  říjnu byly zahájeny práce spoje-
né s rekonstrukcí střechy, výměnou 
oken a  zateplením celého objektu, 
předpokládané ukončení prací je 
stanoveno na 30. června 2015.
Rekreační areál Pilák
Dne 31. října 2014 byl ukončen pro-
voz půjčovny sportovních potřeb. 
Zájemci mohou i  nadále využívat 
zařízení a prostory rekreačního are-
álu, a  to až do  prvního sněhu, kdy 
provozovatel zazimuje některá další 
zařízení areálu. 

Napište nám vaše zkušenosti 
z  první sezóny areálu a  náměty 
na zlepšení služeb na: 
www.facebook.com/pilskanadrz 
nebo do redakce zpravodaje:
zdarskyzpravodaj@zdarns.cz

(red)

SPORTIS informuje
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Americký hudebník Nat Osborn navštívil Žďár nad Sázavou

Westernový jezdecký kroužek ve spolupráci s SVČ Active   
stále přijímá nové členy

Zpěvák a  skladatel Nat Osborn je 
charismatický umělec s  přesvědči-
vým hlasem. Dokázal to již na něko-
lika letošních koncertech v  českých 
městech. V  pátek 17. října 2014 za-
vítal se svojí kapelou i do žďárského 
kulturního centra Batyskaf.

Vysoké nasazení kapely přesvědči-
lo v rámci stávajícího evropského tur-
né stovky posluchačů. „Myslím, že to 
byl jeden z vrcholů letošní žďárské kul-
turní sezóny,“ sdělil dramaturg kultur-
ního centra Batyskaf Aleš Kostečka.

Hlavní sílou této kapely je prá-
vě živé vystupování. Své debutové 
album s  názvem The King and the 

Clown (Král a  šašek) vydala kapela 
v  roce 2013 a  od  té doby odehrála 
více než 150 koncertů, včetně dvou 
evropských turné. „Šestadvacetiletý 
newyorčan Nat Osborn je neposedná 
povaha. Studoval tabla v  Indii, klasic-
kou kompozici v Nové Anglii, hrál v uli-
cích Budapešti i  v  zapadlých irských 
hospodách, psal písně na  balkonech 
ve  Španělsku, ovšem až aktuální de-
butové album The King and the Clown 
bere jako opravdový začátek své tvor-
by,“ doplnil Aleš Kostečka. Podle něj 
je Osborn ve své hyperaktivitě a pře-
sycenosti hudebními podněty typic-
kým příslušníkem své generace, kte-

Zámecký statek v  Dolní Rožínce 
založil ve  spolupráci se Střediskem 
volného času Active (SVČ) kroužek 
pro milovníky koní. Jedná se o krou-
žek složený z teoretických lekcí o ko-
ních 1 × týdně ve Žďáře nad Sázavou 
a z praktické části 1 × měsíčně, kdy 
členové kroužku odjíždí na  celý ví-
kend na  Zámecký statek v  Dolní 
Rožínce. Program na statku je konci-
pován jako jezdecký kurz pro začá-
tečníky i pokročilé. Děti se s koňmi 
seznámí a  prohloubí si své znalosti 
a dovednosti. K výcviku začátečníků 
je k dispozici krytá i venkovní jízdár-

rý vše dokázal vtělit do nadžánrové 
hudby. Ta v  sobě s  neuvěřitelnou 
lehkostí mísí prvky rocku, reggae, 
funku, popu, klezmeru i  jazzu a  vy-
tváří vzrušující nový zvuk. Tato hud-
ba odráží spřízněnost a zároveň kon-
frontaci jeho generace se širokým 
záběrem hudebních stylů.            (red)

na. „Jezdíme ve skupinách na jízdárně 
nebo v terénu. V případě špatného po-
časí využíváme krytou halu i ke hrám 
s koňmi nebo gymnastice na koních,“ 
sdělil vedoucí statku Břetislav Su-
charda. Zámecký statek byl založen 
21. března 2001. Pro svou činnost 
využívá chov koní, rekreační ježdění 
a  psychologicko pedagogické jež-
dění na koních, nikoliv jako sportov-
ní aktivitu, ale jako náplň volného 
času formou vzdělávání a  výcho-
vy. Zájemci se mohou hlásit přímo 
v SVČ Active, příspěvková organiza-
ce města. (red)

svědčí společnosti ČEPS, a.s. Podle 
ustanovení § 46 výše uvedeného 
zákona je ochranné pásmo souvis-
lý prostor v  bezprostřední blízkosti 
vedení vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení 
ve  vodorovné vzdálenosti měřené 
kolmo na vedení, která činí od kraj-
ního vodiče vedení na  obě jeho 
strany u vedení o napětí 400 kV 20 
metrů, u  napětí 220 kV 15 metrů 
a  u  napětí 110 kV 12 metrů. Ener-
getický zákon zakazuje vlastníkům 
nechávat v ochranném pásmu nad-
zemního vedení růst porosty nad 
výšku tři metry.

Katastrálním územím Žďáru nad 
Sázavou prochází vedení přenosové 

Upozornění 
společnosti ČEPS, a.s.
vlastníkům a  uživatelům pozem-
ků na  povinnosti podle ustanovení 
paragrafu 46 a  paragrafu 24 odst. 
3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. 
o podmínkách podnikání a o výko-
nu státní správy v energetických od-
větvích o změně některých zákonů.

Společnost ČEPS, a.s. je vlast-
níkem a  provozovatelem vedení 
zvlášť vysokého a  velmi vysokého 
napětí. Současně se vznikem těchto 
vedení k nim byla zřízena i ochranná 
pásma, která mají charakter opráv-
nění k  cizím nemovitostem. Podle 
výše citovaného zákona tato práva 

soustavy označené V 203 vlastněné 
a  provozované společností ČEPS, 
a.s., u kterého je výše uvedená vzdá-
lenost 20 m na  obě strany měřeno 
od  krajních vodičů tohoto vedení. 
Na základě § 46, odst. 9 a § 24, odst. 
3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. 
vyzývá společnost ČEPS, a.s. vlastní-
ky či uživatele pozemků, aby odstra-
nili a oklestili stromoví a jiné porosty 
v ochranném pásmu, které ohrožují 
bezpečný a spolehlivý provoz toho-
to vedení přenosové soustavy.

Odstranění a  okleštění stromoví 
a jiných porostů, prosíme, proveďte 
v období vegetačního klidu v termí-
nu do 31. prosince 2014.

(red)
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Město Žďár nad Sázavou právě vydává novou knihu
Právě vychází kniha Pavla Svobody 
s názvem 1000 stavebních památek 
a  jiných zajímavostí Novoměstska 
a  Žďárska, kterou vydává město 
Žďár nad Sázavou. Na  pultech se 
kniha objeví na konci listopadu.

Na 376 stranách formátu A4 autor 
předkládá čtenářům více jak tisícov-
ku perokreseb a základní informace 
k vybraným nemovitým památkám 
a  jiným zajímavostem 118 měst, 
městysů, obcí a  jejich místních čás-
tí. Popisná část knihy je uspořádána 
abecedně podle obcí.

Kniha je určena nejširší veřejnos-
ti a  čtenáři, který se zajímá o  tento 
segment kultury, umožňuje se-
známit se přístupnou a  zajímavou 
formou s  širokou škálou památek 
a zajímavostí. Ve 31 skupinkách tak 
jsou seřazeny například boží muka, 
pamětní desky, smírčí a  pamětní 
kameny, kříže, sochy, zvoničky až 
po  rozsáhlejší památky, jako jsou 
domy se zajímavou architekturou, 
hasičské zbrojnice, kaple, kostely, 
mosty, pomníky, rychty, tvrze nebo 
zámky. 

Kniha, na které autor pracoval více 
než deset let, může být pro mno-
hého čtenáře zdrojem užitečných 
tipů pro rodinné výlety a  vycházky 
za poznáním naší části Vysočiny. Je 
to jistě i dobrý tip na vánoční dárek. 
Cena ještě nebyla stanovena.

Zdeněk Málek,
Regionální muzeum

Kronika Města
Žďáru nad Sázavou

Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke  dni 
27. října 2014 celkem
21 648 občanů, přihlášených
k trvalému pobytu.

Děti narozené v srpnu 2014 
Michal Inwald 2. 8. ZR 5
Tereza Kučerová 2. 8. ZR 2
Jáchym Chalupa 4. 8. ZR 1
Sára Junová 7. 8. ZR 4
Eliška Hynková 9. 8. ZR 6
Veronika Danihelová 11. 8. ZR 1
Kateřina Antošová 12. 8. ZR 6
Adam Ondra 15. 8. ZR 2
Filip Kovačka 20. 8. ZR 3
Adam Sobotka 21. 8. ZR 3
Kateřina Šustrová 22. 8. ZR 3
Marek Černý 24. 8. ZR 2
Jaroslav Janovský 25. 8. ZR 1
Kristýna Roštoková 26. 8. ZR 4

Životní jubilea v listopadu 2014
Božena Zemanová 
1. 11. 80 let ZR 6
Marta Vilímková
6. 11. 85 let ZR 1
Marie Švaňhalová
12. 11. 91 let ZR 1
Božena Kopecká
19. 11. 85 let ZR 6
Vladimír Jiráček
22. 11. 80 let ZR 6

Srdečně gratulujeme!
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