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Slovo místostarosty Získali jsme ratingové hodnocení Aa1.cz

Vážení spoluobčané,
letní prázdninové dny jsou nejen
dobou odpočinku, ale i příležitostí k
setkávání se s lidmi, které jsme dlouho
neviděli. Dny dovolených nám umožní vycestovat i na delší vzdálenosti
a potkat přátele, na které nám během
školního či pracovního roku nezbývá
čas. Jedno takové setkání proběhlo při příležitosti Dnů partnerství ve
francouzském Cairanne. Zastupitelé
města, kteří měli chuť a čas jim dovolil,
strávili víkend a dva dny ve společnosti francouzských a belgických kolegů.
Setkání bylo velice přátelské a vzájemně jsme se ujistili o další blízké spolupráci, ač nás dělí velká geografická
vzdálenost. Zároveň jsme se domluvili
na dalším partnerském setkání v srpnu
příštího roku, které se uskuteční v našem městě a kam bychom chtěli pozvat i další města, která spolupracují s
našimi školami.
Na svém červencovém zasedání
předala rada města osvědčení novému zastupiteli. Staronový zastupitel
Rudolf Voráček nahradil Tomáše Martince. Tímto bych chtěl panu Martincovi poděkovat za jeho dosavadní práci
v zastupitelstvu města.
Na 11. září chystáme další významné setkání. Na pozvání vedení města a
Sdružení křesťanských seniorů přicestuje do Žďáru ministr kultury Daniel
Herman. S panem ministrem bychom
chtěli probrat některá témata týkající
se péče a možností financování kulturních památek ve městě a zároveň
dát možnost občanům města k diskuzi
(více na straně 14, pozn. redakce).
Závěrem jedno přání. Kéž bychom
z našich setkání měli upřímnou radost
a našli v nich vzájemné obohacení,
morální posun a chuť se znovu setkávat. Přeji příjemný zbytek prázdnin a
úspěšné vykročení do nového školního roku.
Josef Klement

Stejně jako v letech předchozích, tak
i letos bylo provedeno hodnocení
hospodaření města za uplynulý rok,
a to ratingovou agenturou Moody´s
Investor Service. Ratingové hodnocení poskytuje vyjádření o kvalitě
města jako dlužníka, popisuje jeho
ekonomické schopnosti dodržet
vlastní závazky a splatit včas úroky
i jistinu dlužné částky. Hodnocení
je přidělováno na základě podrobného prověření hospodaření města,
jeho finanční strategie, stávající situace a plánů.
„Obhájený vysoký rating znamená,
že město hospodárně využívalo prostředky v oblasti zabezpečení potřeb
vyplývajících z jeho poslání, ale zároveň
investovalo finanční prostředky do svého rozvoje. Toto vysoké hodnocení získal
letos Žďár nad Sázavou již po patnácté
v historii,“ sdělila vedoucí odboru finančního Jitka Vácová.
Udělený národní rating Aa1.cz hodnotí výhled hospodaření jako stabilní,
odráží zejména solidní provozní výsledky a dlouhodobě nízkou zadluženost. Současně také reflektuje vysoké
kapitálové výdaje města v posledních

letech, které jsou doprovázeny rozpočtovými deficity pokrytými hotovostními rezervami z Fondu správy
finančních prostředků vytvořeného z
výnosů prodeje majetku v minulých
letech.
Ratingová zpráva shrnuje silné
stránky hospodaření města, spočívající v solidních provozních výsledcích a
nízké zadluženosti. „Pozitivní dopad na
další rating by mohlo mít posílení provozních přebytků a vyrovnané nebo jen
mírně deficitní rozpočtové hospodaření. Rating upozorňuje ale také na slabé
stránky, které spočívají v ambiciózním
plánu kapitálových výdajů a následně
hlubokých rozpočtových deficitech doprovázených poklesem hotovostních
rezerv. Vyčerpání hotovostních rezerv,
zhoršení provozních přebytků města a
případný prudký nárůst zadluženosti by
mohly mít následně negativní dopad na
rating města v budoucnosti,“ popsala
Vácová.
S úplným zněním ratingové zprávy
je možné seznámit se na webových
stránkách města www.zdarns.cz v sekci Město – Rating města.
Odbor finanční

Nechcete čekat? Objednejte se
Z analýzy za prvních 150 pracovních
dnů letošního roku je zřejmý nárůst
počtu klientů agendy vydávání občanských průkazů, a to o 40 % na
10 461 kusů, řidičských průkazů je
pak o 55 % více, 4 257 kusů. Bohužel
tomu odpovídá i prodloužení průměrné doby čekání o přibližně polovinu času. Délka vlastních úkonů se
ale oproti minulému roku prakticky
nezměnila a stále se pohybuje maximálně kolem 10 minut, nebo dokonce méně, jak tomu je například u vydávání občanského průkazu. Někdy
se ale v čekárně u přepážky sejde
takové množství lidí, že se utvoří nepříjemná fronta. Čekání se na žďárském úřadě ale lze vyhnout úplně.
Je zřejmé, že dobu čekání nejvíce
ovlivňuje nerovnoměrný počet přicházejících klientů v průběhu dne. V
klientsky exponovaných úsecích pak i
při nasazení všech dostupných kapacit
dochází k prodlužování čekací doby.
Pokud chcete předejít delšímu čeká2

ní, můžete využít možnosti objednání
prostřednictvím webu www.zdarns.
cz. Zde pod odkazem CHCI SE OBJEDNAT najdou klienti aplikaci WebCall,
která je ve čtyřech krocích provede
objednáním na přesně vybraný den a
hodinu. Pokud vás ale například zajímá
aktuální stav počtu čekajících, pak stačí kliknout na odkaz WebCall monitor
a okamžitě se dozvíte kolik klientů je
právě v budově úřadu, můžete si pak
svoji cestu na přepážku naplánovat a
vyhnout se tak jakémukoli zdržení.



Jan Havlík,
tajemník městského úřadu

Objednání přes internet

Foto: (adl)
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Setkání s vedením města: Vše, co Žďáráky tíží
Přijďte s vedením města prodiskutovat své nápady, připomínky a vize,
tentokrát na libovolné téma. Společného setkání a následné diskuze se
zúčastní i další hosté z řad vedoucích odborů městského úřadu a zástupci
městské a dopravní policie.
Setkání se uskuteční ve středu 2. září 2015 od 17.00 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.
„Vážení spoluobčané, další Setkání s občany nás nyní čeká až v září. V letních
měsících se mnoho z vás věnuje svým rodinám, koníčkům a cestování. Užijte si
proto co nejvíce sluníčka a letních dní. Načerpejte energii a přijďte v září diskutovat
s vedením města na témata, která vás tíží.“
Zdeněk Navrátil
starosta města

Zástupci města:
Zdeněk Navrátil
starosta města

Josef Klement

místostarosta města

Jaroslav Kadlec

vedoucí odboru komunálních služeb

Petr Krábek

vedoucí odboru sociálního

Martin Kunc

vedoucí městské policie

Zdeněk Kubík

vedoucí dopravního inspektorátu

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Výměna v řadách zastupitelů
Rada města byla seznámena s rezignací člena zastupitelstva města Tomáše Martince. Na místo rezignujícího
člena zastupitelstva složí slib zastupitele a ujme se výkonu funkce první náhradník v řadách ČSSD Rudolf Voráček.
V souladu s volebním zákonem
bylo radou města slavnostně předáno
staronovému zastupiteli osvědčení s
osobním blahopřáním do této odpovědné funkce.
Snížení kapacity žáků ZŠ Švermova
Už delší čas je možné sledovat postupný úbytek zapisovaných prvňáčků

v našich žďárských základních školách.
Tímto problémem se také dlouhodobě zabývá rada města a porady vedení města s řediteli základních škol. Po
vzájemné dohodě vznikl před časem
dokument opatření, nesoucí název Kritéria pro přijímání dětí do prvních tříd.
Proces snižování kapacity žáků v jednotlivých základních školách započal
již v roce 2005. Souhlasné stanovisko
členů rady města s předloženým návrhem ředitele Základní školy Švermova
4 Jaroslava Ptáčka, na snížení kapacity
této školy na 880 žáků, je pokračováním uvedeného procesu a dodržováním pravidel schválených kritérií.

Polikliniku posílí ekonom
Rada města schválila zvýšení limitu počtu pracovníků této příspěvkové organizace a od 1. srpna 2015 je
zaměstnanecký kolektiv příspěvkové
organizace polikliniky posílen o ekonoma. Tato pozice nebyla od jara 2013
obsazena a práce spojené s touto pozicí byly zajišťovány externě. Po této
změně bude na poliklinice pracovat 49
vlastních zaměstnanců v různých profesích (lékař, sestra, laborantka, technický provoz a administrativa).
Rostislav Dvořák, člen rady města

Městské divadlo získá ušlechtilejší a trvanlivější fasádu
Rada města se na doporučení architekta Víta Vencoura, který je autorem návrhu nové fasády divadla,
usnesla na záměně plánovaných cementovláknitých desek za keramický obklad na části nově provětrávané fasády divadla.
Tyto keramické desky jsou v dezénu
přírodního kamene s velice zdařilým
reliéfem a kresbou k nerozeznání od
skutečného kamene. Reliéf se na deskách neopakuje, a tím je každá deska
originálem. Keramická fasáda tím významně posune estetickou hodnotu
divadla. Výrazný rozdíl v materiálech je
i v mechanických vlastnostech, jako je
tvrdost, nasákavost či otěruvzdornost.
Díky těmto vlastnostem lze předpo-

kládat daleko pomalejší pohledové
stárnutí a prodloužení životnosti. Tím
i snížení nákladů na pozdější údržbu
nebo i budoucí výměnu této části provětrávané fasády.

Práce na divadle jsou v plném proudu.
3

Cenu navrhovanou zhotovitelem fasády se podařilo intenzivním jednáním
ze strany města snížit přibližně o sto
tisíc na 1 427 013 korun bez DPH.
Radek Zlesák, člen rady města

Foto: Nikola Adlerová
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V červenci se konaly tradiční dny partnerství,
delegace hostilo francouzské městečko Cairanne
Dny partnerství probíhají každoročně v jednom ze tří vzájemně partnerských měst, kterými jsou francouzské Cairanne, belgický Flobecq
a naše město Žďár nad Sázavou, a
to již od roku 2003, kdy byla podepsána smlouva o partnerství mezi
městem Cairanne a Žďárem nad Sázavou.
Při setkání delegací, jejichž účastníci
jsou ubytováni povětšinou v rodinách
organizátorského města, probíhá prezentace kulturních aktivit – vystoupení folklorních a pěveckých sborů, ale
i sportovních aktivit, kdy například v
roce 2014 proběhlo utkání mládežnic-

kých fotbalistů ve Flobecqu. V letošním roce se žďárská delegace v čele s
vedením města zúčastnila oslav francouzského státního svátku založení
republiky.
„Partnerství vzniklo díky osobním
vztahům ředitelky ŠECR Milady Holemářové s občany belgického Flobecqu, následně byla podepsána smlouva o partnerství s tímto městem a při oslavě 25 let
partnerství mezi Cairanne a Flobecqem
bylo i naše město pozváno na oslavu
a při této příležitosti byla podepsána
smlouva o partnerství mezi Cairanne a
Žďárem,“ vysvětlil vznik partnerství s
městem Cairanne Václav Košťál, který
návštěvy partnerských měst na městském úřadě koordinuje.

skou návštěvu našeho města. „Kvůli
Dnům partnerství by v příštím roce měly
začít Slavnosti jeřabin již ve čtvrtek 18.
srpna 2016 a zde by se pak prezentovaly kulturní soubory z belgického a francouzského partnerského města,“ doplnil
Václav Košťál. Více informací pro občany, jak se sami mohou zapojit do partnerské návštěvy nebo se stát například
ubytovateli zahraničních delegací,
přineseme v některém z dalších čísel
Žďárského zpravodaje.
O partnerských městech se dozvíte
více na webu města www.zdarns.cz/
mesto-zdar/partnerska-mesta
(red)

Dny partnertví v příštím roce

Projevy starostů

foto: (adl)

Dny partnerství 2016 budou probíhat od středy 17. srpna 2016 příjezdem
delegací do neděle 21. srpna 2016 jejich odjezdem. Vedení města se již na
konci července sešlo společně s ubytovateli a Václavem Košťálem a byly tak
zahájeny první přípravy na partner-

Cairanne 2015

foto: (adl)

Cooper-Standard se hrdě hlásí ke žďárské komunitě
Společnost Cooper-Standard podporuje každý rok různé projekty ve
Žďáře a jeho okolí, mateřské školy,
místní hokej i fotbal a spoustu dalších menších sportovních klubů.
Snaží se tak pomáhat v místní komunitě, kde působí.
„Letos jsme se stali generálním partnerem akce Den Žďáru, kterou město pořádalo 6. června 2015. Akce měla velký
ohlas i mezi našimi zaměstnanci a většina z nich byla v tento den na náměstí,
aby mohli zhlédnout bohatý celodenní
programu, který byl završen koncertem
známé kapely Žlutý pes. Věříme, že takové akce můžou přinést spoustu pozitivního žďárské komunitě, ke které se společnost Cooper-Standard hrdě hlásí,“ sdělil
obchodní ředitel společnosti Jan Barák. „Je nás ve Žďáře již tisíc a byť nejsme
největším zaměstnavatelem ve městě,
jsme rozhodně ten nejvýznamnější daňový poplatník. Žďár to již dávno není
Žďas, Žďár to je komunita prosperujících
podniků v čele s Cooper-Standard, které

vytvářejí základ budoucí nové prosperity
města,“ doplnil ředitel, očividně hrdý
na kolektiv, který již šestý rok řídí.
Společnost Cooper-Standard podniká v České republice již šestnáct let.
Během posledních let se závod stal
jedním z největších dodavatelských
závodů palivových a brzdových vedení pro Evropský automobilový průmysl, zastoupený všemi automobilkami
v Evropě. Tomu odpovídají i finanční
výsledky, které v průběhu zejména
posledních 5 let výrazně vzrostly, a s
tím se výrazně zlepšila celková finanční situace firmy, která je nyní zcela bez
dluhů a připravena na další investice
do hi-tech technologií ve svém oboru
podnikání. „Zisk nám umožňuje investovat do nových strojů a technologií,
díky kterým budeme konkurenceschopní a obstojíme před naší tuzemskou i zahraniční konkurencí,“ sdělil Barák.
Jako poděkování za vynikající výsledky a odvedenou práci, zorganizovala společnost letos v létě již druhý
ročník akce s názvem Den Cooperu,
4

tentokrát poprvé pro všechny zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.
„Loňská akce byla velice zdařilá a měla
velmi dobré ohlasy od našich zaměstnanců, proto je na místě, že chceme akci
rozšířit a poděkovat i dalším členům rodiny Cooperu, kteří ne přímo naši firmu
a naše kolegy podporují v jejich práci a
nasazení. Celá akce byla připravena v
barvě naší firmy, tedy modré a nesla se
v námořnickém stylu s heslem Společně
na jedné lodi. Byl to opravdu pestrý den
s bohatým kulturním programem, a to
jak pro dospělé, tak pro děti,“ doplnil Jan
Barák.

(red)

Jan Barák, obchodní ředitel

foto: adl
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Jak se chovat v lese? Žďár zažívá největší sucha za desítky let
Je čas prázdnin, čas parného léta,
čas dovolených, táboření v přírodě,
čas hub a sběru dalších lesních plodin. Cesty za těmito aktivitami do
lesů podnikáme často autem, někteří s cigaretou v ruce. Většina těchto
činností má ovšem v lese svá omezení.
Ani při cestách za odpočinkem v
přírodě nemůžeme vjet autem kamkoli. Na lesní silničky, které jsou součástí lesních pozemků či požívají ochrany
lesního zákona, je motoristům vjezd
zakázán. To platí pro všechny účelové
komunikace v lesích, ať už jsou označeny příslušnou zákazovou značkou, či
nikoliv. Při porušení tohoto zákazu daného lesním zákonem se řidič motorového vozidla, tedy i čtyřkolky, motorky,
dopouští přestupku na úseku lesního
zákona a může mu být lesní stráží či
orgánem státní správy lesů udělena
pokuta.
Rozdělávání otevřeného ohně?
Rozdělávání otevřeného ohně v
lese a do 50 m od něj, kouření v lese či
táboření mimo vyhrazená místa je lesním zákonem rovněž zakázáno. Jelikož
je letos velmi suchý rok, je riziko požárů značně vysoké. Apelujeme tedy na
všechny návštěvníky lesů, aby dbali
dodržování pravidel, aby nerozdělávali ohně v lese či v jeho blízkosti a ani
zde nekouřili. Porušení těchto zákazů
je přestupkem či správním deliktem
a   může být právně postihováno v
souladu s lesním zákonem. Samostatnou kapitolou jsou pak náhrady za

způsobené škody, jež mohou v případě požárů nabýt značných rozměrů.
Jak nakládat s vodou?
Jak bylo již výše uvedeno, je letošní léto neobvykle suché, a tak doporučujeme uvážlivě nakládat s pitnou i
užitkovou vodou. Zásoby povrchových
či podzemních vod nejsou totiž nekonečné, jak si někteří z nás stále myslí.
Voda a vodní zdroje nejsou navíc součástí vlastněného pozemku, ale přírodním zdrojem regulovaným státem,
který nakládání s ní váže na tzv. povolení k nakládání s vodami, které vydává
vodoprávní úřad (odbor životního prostředí městského úřadu). Víte, že bez
tohoto povolení např. nemůžete čerpat vodu z nově postavené studny, či
pomocí technického zařízení odebírat
vodu z potoka k zalévání vaší zahrádky? Čistá voda se bude v období předpokládaných klimatických změn stávat
stále důležitější strategickou surovinou. V situacích, kdy to vyžaduje veřejný zájem při nedostatku vody, může
vodoprávní úřad bez náhrady upravit
na dobu nezbytně nutnou i platná povolení k nakládání s vodami, např. použití vody z vrtané studny pro zahradní
bazény a údržbu trávníků. Doufáme,
že většina našich spoluobčanů si tuto
situaci uvědomuje a sama z vlastního
rozhodnutí vodou neplýtvá, čímž napomáhá k řešení tohoto problému.
Se psem v lese?
Zpět k lesu. Po toulkách přírodou za
účelem sběru hub či borůvek nás často
doprovázejí naši psí kamarádi. Mějme

na paměti, že v přírodě nejsme sami
a dbejme na to, aby pejsci byli pod
naším stálým vlivem. Tím zabráníme
vyrušování ostatních obyvatel přírody,
např. štvaním zvěře, které je pro většinu psů vrozeným přírodním instinktem. Za škody způsobené svým psem
ovšem odpovídáme my, jeho vůdci, a   
tato oblíbená činnost našich psích miláčků je postihována zákonem o myslivosti. Navíc v lese je zakázáno rušit klid
a ticho, a tak reprodukovaná hudba
či hlasité projevy návštěvníků do lesa
rozhodně nepatří.
Jak je to se sběrem hub a borůvek?
Na rozdíl od některých jiných států
není sběr hub ani borůvek hmotnostně ani jinak omezen za předpokladu,
že nebude poškozován les s jeho prostředím. Používání sběrných hřebenů
pro sběr borůvek je tedy z důvodu poškození keříků borůvek zapovězeno.
Obecně také platí, že každý má právo
na vlastní nebezpečí vstupovat do
lesů, sbírat tam pro svou vlastní potřebu suchou klest a lesní plody. Přitom
je však povinen dbát pokynů vlastníka
lesa.
Mějte prosím tyto shora popsané
skutečnosti na zřeteli při svých toulkách krajinou a nezapomeňte, že to,
jak se chováme k našim přírodním
zdrojům, je s jistou nadsázkou obrazem úrovně nás samých. Chovejme se
tedy sami v lese jiných vlastníků tak, jak
bychom i my chtěli, aby se například v
našem lese chovali ostatní návštěvníci.
Jaroslav Doubek, odbor ŽP

Nepropásněte druhé kolo projektu Mládež kraji
Díky projektu Mládež kraji mají mladí lidé ve Žďáře a jeho okolí možnost
získat až 30 tisíc korun na realizaci
vlastního nápadu.
„Smyslem celého projektu je pracovat s mladými, aktivními lidmi na jejich
nápadech,“ sdělil Jan Burda, předseda
představenstva Rady dětí a mládeže
Kraje Vysočina, který projekt nejen ve
Žďáře nad Sázavou koordinuje.
V prvním kole projektu, které proběhlo v květnu, získaly podporu tři
zajímavé projekty. Obyvatelé Žďáru
se tak mohou těšit na prosincový cha-

ritativní koncert, novou galerii, která
vznikne na gymnáziu, a projekt Ozvěny Žďáru, který si klade za cíl podpořit
všeobecné povědomí o aktivně hrajícíh žďárských kapelách. „Samotná realizace momentálně dynamicky probíhá,
projektový tým úřady obíhá,“ zavtipkovali realizátoři projektu Ozvěny Žďáru
Jan Novák a Jaroslav Fikra. Doplnili, že
již 12. září proběhne v Batyskafu slavnostní večírek a křest první zhotovené
informační tabule, kde budou příchozí blíže informováni o celém projektu
Ozvěny Žďáru.
Dobrou zprávou pro všechny, kteří
5

se nestihli zapojit do prvního kola projektu Mládež kraji, je, že bylo vyhlášeno druhé kolo podpory. Zapojit se tak
mohou neformální skupiny minimálně
čtyř mladých lidí ve věku od 15 do 26
let. Nápady je možné registrovat na
webou
www.vysocina.mladezkraji.
cz až do 13. září. Na webových stránkách jsou zveřejněny i další podrobné
podmínky pro schvalování i samotnou
realizaci projektů. Na realizaci projektu
se podílejí město Žďár nad Sázavou a
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
(red)
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Aktuality

Žďár začíná pracovat na nové strategii rozvoje města
V současné době byly ve městě zahájeny práce na projektu Strategie
rozvoje města Žďáru nad Sázavou.
Strategický plán se teď stane klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem, zaměřeným na
plánování ekonomického a sociálního rozvoje města. Bude analyzovat
různé oblasti a problémy ve městě a
sloužit jako nástroj koordinace rozvojových aktivit. Výstupy strategie
budou založeny na shodě místních
představitelů veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací,
zájmových skupin a občanů vycházející ze sdílené představy o směřování našeho města.
Jako zpracovatel projektu byla na
základě výběrového řízení vybrána
společnost PROCES – Centrum pro
rozvoj obcí a regionů, s.r.o., která má

dlouhodobé zkušenosti se zpracováním strategických a koncepčních dokumentů směřujících ke komplexnímu
rozvoji území.
Prvním krokem k vytvoření Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou
bude analýza jednotlivých oblastí ve
městě. Součástí analýzy bude průzkum
veřejného mínění obyvatel. Pomocí
tohoto výzkumu bude mít veřejnost
možnost vyjádřit se ke své představě o
budoucím rozvoji města Žďár nad Sázavou a svým názorem ho ovlivnit.

Názor občanů je důležitý
Průzkum bude probíhat v září a říjnu letošního roku, a to konkrétně od
19. září do 16. října, formou telefonického dotazování. Bude prováděn
pracovníky společnosti PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

„Prosíme občany, aby spolupracovali na
tomto průzkumu, jehož výsledky budou
důležité pro zpracování strategického
plánu,“ žádá občany o spolupráci starosta města Zdeněk Navrátil. Dotazník
bude možno vyplnit také elektronicky na webových stránkách projektu:
www.strategie.zdarns.cz, kde budou
rovněž uvedeny základní informace
o projektu a prostor pro veřejnou diskuzi. „Výsledky výzkumu budou sloužit
jako podklad pro nastavení vize rozvoje
města a definování rozvojových priorit a
opatření,“ sdělil starosta.
V průběhu tvorby strategického
plánu budou realizována také veřejná
projednání, o jejichž termínu a místě bude veřejnost včas informována.
„Předem děkujeme za spolupráci, která
bude přínosná pro celé město,“ doplnil
starosta Zdeněk Navrátil.
(red)

V září se v našem městě sejdou studenti architektury
Dvacet studentů architektury bude
od 10. do 16. září navrhovat, jak se
vypořádat s dlouho neřešenými oblastmi ve Žďáře nad Sázavou. Pracovat budou pod dohledem dvou
lektorů ze CityUpgrade, kterým
pomáhá místní uskupením Pojďme
dělat město a k dispozici jim budou
i další místní architekti. Studenti se
zaměří na řeku Sázavu, nevýhody,
ale i výhody uvnitř města procházející komunikace první třídy a prostor
mezi obchodními domy na náměstí,
bazénem a poliklinikou.
Workshop pořádá iniciativa Žijeme
Žďárem v rámci projektu Živé proStory Žďár, který podporuje město Žďár
nad Sázavou, Nadace České Architektury, Fond Otakara Motejla. Workshop
sponzoruje sdružení Civic. Tento
workshop tak navazuje na soutěž žďárských školáků, kteří na jaře kreslili, jak

vidí svoje město, a s jejichž pohledem
na věc se lidé mohli seznámit na Dni
Žďáru a v následujících týdnech, kdy
byla výstava umístěná postupně na
několika místech ve městě. „Se studenty architektury se jistě potkáte ve chvílích, kdy budou zkoumat terén, budeme
rádi, když jim věnujete trochu svého času
a zodpovíte třeba některé jejich dotazy,“

1. místo v soutěži Jak vidím svoje město,
kategorie B, Michaela Novotná, 10 let, 4.
A – 5. ZŠ – Náměstí
foto: archiv

sdělil za organizátory akce Jan Šedo.
„Kromě toho se s nimi můžete potkat
také 10. září v 17.00 hodin v knihovně
Matěje Josefa Sychry na přednášce o
Manuálu veřejného prostoru, který při
příležitosti workshopu přijedou představit zástupci Institutu plánování a rozvoje Prahy. V 18.00 hodin pak bude navazovat přednáška docenta Petra Rezka,
českého fenomenologického filosofa a
teoretika umění, který již v červenci přijel
na obhlídku Žďáru, aby jeho přednáška
o veřejném prostoru byla jasně zasazena do žďárského kontextu,“ doplnil
Šedo. Své návrhy pak studenti budou
prezentovat ve středu 16. září v 18.00
hodin na Staré radnici Komisi rozvoje
a životního prostředí, na prezentaci
ale také může přijít i široká veřejnost.
Následně bude výstava opět putovat
po žďárském veřejném prostoru. Více
informací naleznete na webu www.ziveprostory.cz 
(red)

Městská hromadná doprava bude jezdit 5. září zdarma
V sobotu 5. září proběhne od 9.30
do 14.00 den otevřených dveří akciové
společnosti ZDAR. V areálu na Jihlavské ulici bude již tradičně připravena
ukázka moderní dopravní techniky. K
vidění letos bude například elektrobus a autobus na stlačený zemní plyn.

Samozřejmostí je také výstava sbírky
automobilových veteránů a možnost
jízdy historickými autobusy. Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení,
hudební doprovod a program pro děti.
V souvislosti s pořádáním dne otevřených dveří bude možné po celý den
6

využít cestování městskou hromadnou dopravou zdarma, pro přepravu
na den otevřených dveří z regionu pak
mohou zájemci využít také některou
ze zvláštních autobusových linek. Bližší informace jsou k dispozici na www.
zdar.cz/den-otevrenych-dveri.  (red)
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Kultura

Horácký džbánek ani po třiatřicáté své diváky nezklamal
Horácký džbánek se letos ve Žďáře
nad Sázavou konal, jako již tradičně,
ve druhé polovině letních prázdnin.
Tento pohodový festival neodmyslitelně patří k létu a jeho atmosféře v
našem městě.
Na prvním nádvoří Zámku Žďár se
v průběhu druhého srpnového víkendu sešlo přes 1 300 diváků a fanoušků
hudby, pohody a dobré nálady. Tradiční festival Horácký džbánek se za 33 let
své existence stal, pro příspěvkovou
organizaci Kultura Žďár, která ho organizuje, jednou z nejvýznamnějších
událostí roku. V pátek festival navštívilo přes 600 diváků, v sobotu pak ještě
o sto více. „Pátek býval v minulých ročnících pravidelně slabší, letos nás páteční hojná účast mile překvapila,“ sdělila
za organizátory ředitelka příspěvkové
organizace Kultura Žďár Marcela Lorencová.

Zahájení Horáckého džbánku 2015

Stánek s rukodělnými výrobky

Příjemný festivalový podvečer

Páteční program zahájil společně
s ředitelkou příspěvkové organizace
Kultura Žďár radní města Radek Černý, celým pořadem diváky následně
provedl Jiří moravský Brabec. V pátek
se na pódiu vystřídaly kapely Old boys
Poutníci, Devítka, Kamelot a Neřež. V
sobotu je pak od 14.00 hodin zastoupili hudebníci jako Robert Křesťan a
Druhá tráva, Petra Černocká, G-runs´n´roses, Jaroslav Samson Lenk, The
Fireballs a Děda Mládek Illegal band.
Děti se mohly těšit na Špalíček pohádek v podání divadelního spolku Effrenata. „Jako skvělí baviči a hudebníci se
osvědčili The Fireballs, kteří publikum i
přes velké teplo konečně rozpohybovali.
A pak také Děda Mládek... jejich vystoupení mělo opravdu říz a bylo tak skvělou
sobotní tečkou za vydařeným programem,“ doplnila Marcela Lorencová.

(adl)

Páteční publikum 		

(adl)

Filmové léto se vrátilo na náměstí Republiky
Kinematograf bratří Čadíků je znám
po celé republice. Již více než dvacet
let zavítá během léta do několika
desítek českých a moravských měst.
Od roku 2009 také každý červenec
do Žďáru nad Sázavou.
Čtyřdenní filmová projekce na otevřeném náměstí je velmi oblíbenou
a hojně navštěvovanou kulturní akcí.
Proto obyvatele našeho města potěšilo, že se kinematograf vrátil zpět na
náměstí. I když loňské promítání, které
se kvůli rekonstrukci náměstí konalo v
rekreačním areálu Pilák, bylo také zdařilé, nejoblíbenějším místem je podle
vyjádření občanů stále náměstí Republiky. Přestože letošní kinematograf
se trefil zrovna do týdne, kdy bylo nevalné počasí, přes den i s deštěm, při

projekcích českých filmů Tři bratři, Hodinový manžel, Vejška, Fotograf, bylo
na konci července náměstí zaplněno.
Novinkou letošního ročníku bylo
promítání i na dalším veřejném prostoru, a to na Farským humnech. Zde
se promítaly zahraniční filmy Vlk z Wall
Street, Nespoutaný Django, Velká nádhera a Stoletý stařík, který vylezl z okna

Projekce filmu Fotograf
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foto: (adl)

a zmizel. Obyvatelé Žďáru nad Sázavou
tak měli možnost zhlédnout celkem
osm zajímavých filmů.
Vstupné na projekce je vždy dobrovolné a následně je používáno na
charitativní účely. Kinematograf bratří
Čadíků již přispěl například do nadací
Kapka naděje, Pomozte dětem, Archa
Chantal, Akce cihla, ale také Masarykovu onkologickému ústavu nebo
občanskému sdružení Dar života. Letos bude výtěžek z filmového léta v
českých městech věnován na konto
Bariéry.
Žďáráci obohatili celkovou vybranou částku o 27 448 korun z náměstí
Republiky a 5 544 korun z Farských
humen. Celkově tedy obyvatelé našeho města letost přispěli téměř 33 tisíc
korun.
(adl)
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Letní příloha

Letní příloha pro malé i velké čtenáře
Hindské přísloví
Značka
decilitru

Odborné
pěstování
zvířectva

Vějířem
ochlazovat

Rozdělovat

❁

Značka
decimetru

❁

Starověká
Americká
Chemická
početní medvídkoviznačka
tabulka
tá šelma
astatu

S radostí

Divadelní
hra
Sirný
nerost

Opak
příchodu

Dát
radu

Zlý
démon

Zkratka
pro
informační
technologie

Jméno
právníka
Jahelky
Zešikmení
Roztáhnout
něco
složeného

Rusalky

Zástup

Půjčka

2. část
TAJENKY

Část
trasy

Grafická
technika

Představa

Iniciály
desetibojaře
Změlíka

Indické
velkoměsto

Obruba
obrazu

Věhlas
Muž. jméno
užívané 
v Rusku
Úraz

Hlas
ledňáčka
Samci
ovce

Otrhat

Tišící
citoslovce
Staré zájmeno (jenž)

Baltské
moře

Vybízet
k návštěvě

Nevolno

A také
ne (zast.)
Prostí
vojáci

Netrhat
ve švech
Zn. kancelář.
potřeb

Povrchový
důl

Popravčí
Hlučný
průvodce
blesku

Obytný
přívěs
Část šlechtických jmen

Kůň
(básnicky)

Zdrženlivé
přitakání
1+1
Slůvko
bolesti
Starořímská
mince

Látka
potřebná
k životu

Biřici
Slovenská
plošná míra
4. část
TAJENKY

Tón
o půltón
vyšší
než c

9
3

8

3 1 5
7
8
6
5
9 2
5
8 3
1
8
7
7
6 9 1
3
1
5
3
5
9

9
6 4
1
3
2 9
6
3
6
5
7
1
8
2
4
9

4
8
9
6
2
3
5
1
7

5
2
8
7
6
1
4
9
3

3
1
6
4
9
5
7
8
2

7
9
4
8
2
3
5
1
6

2
7
3
9
1
8
6
4
5

8
6
1
3
5
4
9
2
7

9
4
5
6
7
2
1
3
8

6
3
9
1
8
7
2
5
4

4
5
7
2
3
9
8
6
1

1
8
2
5
4
6
3
7
9

3
8
4
9
5
2
7
1
6

5
9
1
7
6
8
3
2
4

8

7

7
1
2
4
5
9
6
3
8

9

1

6
3
1
2
9
7
8
5
4

6
2
7
3
4
1
5
9
8

4
1
5
6
2
3
9
8
7

2
3
8
1
7
9
6
4
5

9
7
6
5
8
4
2
3
1

7
4
9
8
3
5
1
6
2

8
5
3
2
1
6
4
7
9

1
6
2
4
9
7
8
5
3

2 3 1
2
5 8
4 7
8
6
5
2
2 4
1 7
1
8 2 6
4
6
4
9 7

5

4 2
1
1 3 7 4 5
3
6
8
3 1
4
7
1
8 4 3
5 1
5
2
7
8
4
1
9
6
3

3

Sudoku těžké

8
9
4
5
3
6
7
2
1

8

Sudoku střední

2
7
3
9
6
4
1
8
5

Sudoku lehké

Nápověda:
ABAK;
AS; KMÁNI;
KYZ; TS

Jeden 
z Dumasových
mušketýrů

1
5
8
3
7
2
4
9
6

Tvrz

Řešení
sudoku

Patřící
Iloně

9 1
5

3. část
TAJENKY

Drobné a
krátkodobé
předměty

1. část
TAJENKY

❁

Pohovka

9
4
6
1
8
5
3
7
2

❁

Otázka
při sázce

Řešení křížovky:
Člověk má být zdvořilý,
květina má vonět.
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Příspěvkové organizace města

Městská policie hledá další čtyři
bezpečnostní asistenty
Městská policie hledá vhodné uchazeče na pozici bezpečnostních asistentů. Bezpečnostní asistenti působí v průběhu školního roku na
frekventovaných přechodech pro
chodce, které se nacházejí v blízkosti žďárských škol a zajišťují tak bezpečné přecházení dětí a mládeže.
Vhodnou osobou pro tuto pozici
je občan města Žďáru nad Sázavou,
který vlastní řidičské oprávnění a má
zkušenosti s provozem na pozemních
komunikacích. Vhodný kandidát musí
být tělesně i zdravotně způsobilý a

Městská policie
informuje

bezúhonný. Podmínkou je každodenní výkon činnosti, a to mezi sedmou
a osmou hodinou ranní. Činnost bezpečnostních asistentů je za smluvní
plat vykonávána vždy pouze ve dnech
školní výuky.
Bližší informace případným zájemcům podá kontaktní osoba, kterou je
vedoucí městské policie Martin Kunc,
nebo případně také preventistka městské policie Dagmar Pálková. Informace
zájemcům mohou být předány osobně
na služebně městské policie nebo telefonicky na čísle 566 622 588.
(MP)

Fimfárum aneb Do třetice všeho dobrého
Výstava k animovanému českému
filmu Fimfárum anebo Do třetice
všeho dobrého z roku 2011 vznikla
ve spolupráci s produkční společností MAUR film.
Ve žďárském regionálním muzeu
jsou v současné době vystaveny trojrozměrné scény z jednotlivých pohádek filmu podle literární předlohy Jana
Wericha: Jak na Šumavě obři vyhynuli,
jejíž výtvarnicí byla Denisa Grimmová, O kloboučku s pérkem sojčím pod
výtvarným vedením Petra Poše a Rozum a štěstí od španělské výtvarnice
Patricie Ortiz Martinez, jejíž originální
návrhy a ilustrace jsou na výstavě také

k vidění, spolu s dalšími scénickými
návrhy a fotografiemi. Výstava je v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou ke zhlédnutí až do konce srpna
letošního roku.		
(red)

foto: archiv RM

Fimfárum

Nabídka zájmových kroužků Active-SVČ
Active - středisko volného času nabízí i v nadcházejícím školním roce
širokou škálu nejrůznějších zájmových kroužků a kurzů pro děti od 3
do 15 let.
Vybírat pro své ratolesti můžete z
technických kroužků a kurzů, přírodovědných kroužků, sportovních, tanečních a pohybových kroužků, ale
také z jazykových kroužků, výtvarné a
estetické výchovy a hudebních kurzů
a kroužků. Novinkou v letošním roce
jsou kroužky jako Dogdancing, tancování s pejskem pro dospělé a děti od
10 let, Mini Dance pro děti od 3 let,
sólový zpěv pro děti od 10 do14 let,

karetní hra Magic The Gathering pro
děti od 11 let, vaření s Marií a Dášou
pro děti od 9 do 15 let, sebeobrana pro
děti od 10 let a základy boxu pro děti
od 10 let.
Více informací a kompletní nabídku kurzů a kroužků pro školní rok
2015/2016 naleznete na webových
stránkách www.activezdar.cz nebo se
můžete na cokoli zeptat na e-mailu
krouzky@activezdar.cz
Od 1. září 2015 bude možné si vyzvednout přihlášky, a to jak v budově
Active-SVČ na Dolní ulici, tak i v Domě
dětí a mládeže na Horní ulici.
Active-SVČ, (red)
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Krádeže jízdních kol
Městská policie a Policie České republiky opětovně žádají veřejnost o
spolupráci. Vzhledem ke zvýšenému
výskytu krádeží jízdních kol, prosíme,
o předávání případných poznatků
na linku městské policie 156 nebo
linku Policie České republiky 158.
Krádeže jízdních kol jsou prováděny
zejména v denní době, vloupáním
do sklepních kójí a koláren. Žádáme
proto občany, aby byli velice ostražití
a všímali si pohybu cizích osob v bytových domech.
Nezpůsobilí řidiči
Městská policie v poslední době
již po několikáté zadržela řidiče motorového vozidla, který řídil ve stavu
vylučujícím způsobilost. Poslední
případ je z konce července, kdy v
časných ranních hodinách byl na ulici Libušínská zadržen řidič osobního
vozidla ve věku necelých 25 let, který
vůbec nevlastnil řidičské oprávnění,
a při dechové zkoušce mu bylo naměřeno přes 1,6 promile alkoholu.
Lze konstatovat, že počet obdobných zjištění se neustále zvyšuje, a to
již po dobu tří let. Děje se tak i přes
to, že za uvedené skutky jsou občanům ukládány tvrdé sankce.
Nepovolené ohňostroje
V období letních prázdnin řešila
městská policie několik případů odpalování nepovoleného ohňostroje.
Upozorňujeme občany, že na veřejných prostranstvích platí dle městské
vyhlášky zákaz používání pyrotechniky a že pokud je ohňostroj odpalován po 22.00 hodině, tak se jedná o
rušení nočního klidu. Většina případů
byla městskou policií vyřešena blokovou pokutou, nebo postoupena
do správního řízení.
Městská policie radí dětem
Máš problém, se kterým si nevíš rady? Ublížil ti někdo? Bojíš se?
Jsi v nebezpečí? Máš pocit, že jsi na
všechno sám? Na tomto čísle můžeš
požádat o pomoc a radu: linka bezpečí dětí a mládeže 800 155 555.
(MP)
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Žďár nabízí mladým práci a budoucnost
Dne 17. září 2015 proběhne od 13.00
do 20.00 Den otevřených dveří firem
Žďárska. Žáci základních škol se budou moci seznámit s pestrou nabídkou perspektivních profesí, které
poskytují žďárští zaměstnavatelé.
Šestero firem ve čtvrtek 17. září otevře dveře svých provozů, aby představilo mladým svá pracoviště, na
kterých lze najít perspektivně zajímavé uplatnění.
„Ve Žďáře je možné pracovat v oborech, ve kterých se dá celoživotně růst a
dosáhnout skutečné odbornosti a profesionality. Žáky a jejich rodiče chceme
informovat a pobídnout k zamyšlení, o
jaké lidi trh práce opravdu stojí, a které
obory mají perspektivu,“ zve k účasti na
Dni otevřených dveří firem Žďárska
patron akce Constantin Kinský. Právě
na zámku rodiny Kinských při setkání
manažerů žďárských firem vznikla myšlenka spojit síly a prezentovat činnosti

a pracovní příležitosti místních firem.
Do akce se zapojily firmy DEL, GREMIS, HETTICH, PKS holding, TOKOZ a
ZDAR. Tyto firmy jednak nabízejí práci, ale také mají zájem o kvalifikované
zaměstnance, kteří se hodlají ve svých
profesích rozvíjet.
Na prohlídku bez starosti o dopravu
Centrem akce bude náměstí Republiky, kde bude pro zájemce připraven
doprovodný program a odkud je bude
dopravní společnost zdarma rozvážet
do vybraných firem na prohlídky a
prezentace. Návštěvníci v každé firmě
obdrží doklad, který jim pak v podvečer na náměstí může přinést atraktivní
výhru. Aktivní účastníci si tak kromě
poznatků o možnostech budoucího
zaměstnání mohou odnést například
špičkový mobilní telefon nebo tablet,
mohou navštívit nově otevřené Muzeum nové generace, které bude pro
návštěvníky akce po celé odpoledne

na zámku Kinských zdarma k dispozici
a dobře se pobavit na závěrečném hudebním večeru.
Firmám chybí kvalifikovaní pracovníci ve výrobě i ve vývoji. Že Žďár nabízí práci šikovným a připraveným lidem
dokládá i Úřad práce. „Dlouhodobě
evidujeme volná místa v oblasti strojírenství, elektro a automatizace, stavebnictví a dopravy jak pro vysokoškoláky,
tak pro absolventy učilišť a středních
škol. Firmy potřebují dostatek kvalifikovaných pracovníků a jsou ochotny je i solidně ohodnotit,“ uvedla ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce ve
Žďáře nad Sázavou Alena Zavadilová.
Její slova potvrzuje Jiří Kabelka, předseda představenstva firmy DEL a. s. „Je
pro nás důležité, aby uchazeči o zaměstnání v naší firmě měli patřičné technické
vzdělání. Na jeho základě se u nás potom nejen dobře uplatní, ale mohou se
v praxi celoživotně rozvíjet a dosáhnout
vysoké odbornosti.
(red)

Ragbyový oddíl

Žďárský triatlon 2015 zná své vítěze

Jiří Mít v srpnu založil v Novém
Městě na Moravě ragbyový oddíl.
Bývalý prvoligový hráč nyní hledá
vhodné adepty, kteří by chtěli tento
v současnosti třetí nejpopulárnější
sport na světě vyzkoušet. Novoměstský ragbyový oddíl je nyní otevřený
pro všechny věkové kategorie obou
pohlaví. „Ragby může hrát, pokud se
nebude bát, hráč jakékoliv postavy, ať
je malý, nebo velký, hubený, nebo tlustý, chce to jen mít chuť něco dokázat
a vydržet,“ sdělil Jiří Mít. „Vykonával
jsem funkci trenéra i rozhodčího, přes
10 let jsem byl předsedou oddílu. Postavili jsme nové ragbyové hřiště, vlastní kabiny. V loňském roce oslavil oddíl
40 let od svého založení,“ doplnil Mít.
Ragbyovou vlnu by rád rozjel i v Novém Městě a hráče hledá i ve Žďáře
a přilehlém okolí. V současné době
již pravidelně probíhají seznamovací
tréninky, zájemci tedy mohou přijít
přímo tam nebo kontaktovat Jiřího
Míta na e-mailu ragby.nmnm.2015@
seznam.cz. Tréninky se konají každé
úterý a čtvrtek od 17.00 na atletickém
stadionu v Novém Městě na Moravě.
„Na podzim plánuji nábory na školách,“
dodal Mít. Vedle hráčů by přivítal také
pomoc při trénování.
(red)

V neděli 26. července se v Rekreačním areálu Pilák odehrál další ročník
Žďárského triatlonu konaný v rámci
29. ročníku Kepák jihomoravské triatlonové ligy. V příjemném počasí
se postupně ve všech kategoriích
vydalo na trať 110 závodníků, mezi
nimi i špičky Českého poháru.
Na start hlavního závodu dospělých
se postavilo 73 mužů a také dvě ženy.
Závodníci museli zdolat trať v parametrech olympijského triatlonu, připravenou organizátory z SK Axiom Orbitt,
zahrnující 1500 metrů plavání, 40 km
na kole a 10 km běhu. Kromě areálu u
Pilské nádrže, kde se mimo samotné
plavecké části nacházel i start, cíl a obě
depa, se závodníci podívali například i
do Polničky, Havlíčkovy Borové či Malé
Losenice.
Absolutním vítězem se v čase 2 hodiny 2 minuty a 29 sekund stal Tomáš
Martínek z Leffi Teamu, následovaný
Janem Wainerem (ztráta 37 sekund)
a Lukášem Maiwaelderem (ztráta 62
sekund). Rychlejší z dvojice žen, Jana
Mahagoni, absolvovala závod v čase 2
hodiny 51 minut a 9 sekund.
Žďárský triathlon navíc neudělal radost pouze závodníkům a divákům, ale
také autorům projektu Na kole dětem
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Žďárskými vrchy, na který byla věnována část startovného. Ta byla společně
s dalšími prostředky, vybranými při
charitativní cyklojízdě 8. srpna, věnována nadačnímu Fondu Krtek a zástupcům dětských oddělení nemocnic
v Novém Městě na Moravě a v Jihlavě.
Celkově bylo vybráno téměř 300 tisíc
korun. Charitativní cyklojízdy se v neděli zúčastnilo na 300 jezdců. „Bylo to
ohromující, připadal jsem si, jako když
Žďárem, respektive Vysočinou projíždí
peloton Tour de France,“ popsal hlavní
organizátor akce Aleš Wasserbauer.
Zájemci o triatlon, ať již samotní závodníci či diváci, si přijdou u Piláku na
své znovu 22. srpna, kdy zde proběhne
závod Pilman, který je zároveň Mistrovstvím České republiky jednotlivců
ve středním triatlonu.
Miroslav Skalník

Na kole dětem Žďárskými vrchy 2015
foto: (adl)
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Unikátní muzeum funguje celý srpen pro občany Žďáru zdarma
V areálu zámku rodiny Kinských se
otevřela nová moderní zážitková
expozice. V prostorách budov bývalého pivovaru mohou návštěvníci
vstoupit do zážitkové trasy Muzea
nové generace, které nabízí komplexní pohled do historie areálu
novou, netradiční formou. Muzeum
nové generace funguje celý srpen
pro obyvatele Žďáru nad Sázavou a
jeho blízkého okolí zdarma.
Zažijte cestu, zažijte příběh!
V nově otevřeném muzeu se návštěvníci vydávají na cestu, kterou
prošel areál bývalého cisterciáckého
kláštera a nynějšího zámku během
uplynulých téměř osmi století. Celý
příběh se začal psát již v polovině 13.
století, kdy mniši cisterciáci založili v
hlubokých žďárských hvozdech zakladatelský klášter. Nový směr a dynamiku přineslo 18. století a působení opata
Vejmluvy, který spolu se stavitelem Janem Blažejem Santini-Aichlem vdechl
areálu nový život. Na jeho pokyn Santini vystavěl své vrcholné dílo, poutní
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je památkou UNESCO.
Za josefinských reforem v roce 1784
byl klášter zrušen a postupně upravován na zámek. Nyní cesta pokračuje
vznikem nových expozic, které kombinují imersivní a zážitkové prvky s exponáty zapůjčenými z významných českých institucí. V Muzeu nové generace
zažije návštěvník jedinečnou atmosféru týkající se historie, života, tvořivosti
a krásné žďárské přírody.
Efektní expozice je rozdělena na
tři části. První část, v přízemí muzea,
zavede návštěvníky prostřednictvím
audiovizuálních technologií do historie vzniku cisterciáckého kláštera ve
Žďáře. V patře pak barokní část expozice přiblíží dobu největšího rozkvětu

žďárského kláštera za opata Václava
Vejmluvy i osobnost samotného Vejmluvy a Jana Blažeje Santiniho-Aichla.
Poslední část výstavy pak návštěvníka
vrací do současnosti, do Žďáru a příběhů jeho dnešních obyvatel.
Celá výstava je pojatá jako kombinace divadla a výtvarných instalací.
Využitím audiovizuálních technologií
působí na co největší množství smyslů
návštěvníka. Před vstupem každý dostane audio průvodce se sluchátky a
jednoduchým ovládáním, a pak už se

o klasické muzeum, ale o expozici, která stojí na moderních technologiích,
jako jsou video projekce spojené s hudebním doprovodem a vystavenými
exponáty. Hlavním cílem je zaujmout
návštěvníka v tématech, jako je život
v cisterciáckém klášteře, baroko a současné město Žďár nad Sázavou. Projekt
také ukazuje, jak historie spojuje toto
místo s celou Evropou v rámci cisterciácké evropské sítě. „Památky musí žít
a sloužit lidem. Areál zámku ve Žďáru
a jeho okolí přináší již nyní odkaz bohaté

Muzeum nové generace, první dny v provozu
ponoří do historie a přítmí.
„Je tady trochu tma, ale to nevadí,“
říká na začátku prohlídky do sluchátek
malá holčička, která je hlavní průvodkyní výstavou. „Jsem vaše Světlo…,“ dodává a vede návštěvníky potemnělými
sály, jejichž podoba se ale hrou světel,
stínů a zvuků každou chvilku mění.
„Naše minulost je zdrojem naší budoucnosti. Musíme tedy znát, chránit a zvelebovat naše přírodní a kulturní památky,“
to je motto, které celý proces revitalizace a rekonstrukce areálu provází.
Stavební práce započaly v srpnu
loňského roku. Přes tři roky trvající
přípravné práce měl na starosti tým
architektů z České republiky a Francie,
kteří se specializují na obnovu a oživení historických památek. Nejedná se

Foto: Nikola Adlerová

historie v kombinaci s moderními formami dnešní živé kultury. Rozhodli jsme se
ale nabídnout návštěvníkům ještě více
a vytvořit v Muzeu nové generace pomyslnou křižovatku všech, nejen turistických, aktivit v zámku a jeho okolí,” sdělil
Constantin Kinský.
Na vytvoření expozice se podíleli
například Národní muzeum, Umělecko
průmyslové muzeum, Vojenský historický ústav, Národní lékařská knihovna,
Národní technické muzeum, Národní
galerie, ak. mal. Tomáš Rafl, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II,
Regionální muzeum, město Žďár nad
Sázavou, Putování za Santinim o.s., Horácké muzeum a Informační centrum,
Lobkowicz Collections, o.p.s.
(red)

Pozvánka na setkání s ministrem kultury Danielem Hermanem
V pátek, 11. září 2015 navštíví Žďár
nad Sázavou na pozvání Sdružení
křesťanských seniorů a vedení města
ministr kultury Daniel Herman. Na programu bude návštěva Zelené hory a
kláštera i s Muzeem nové generace. S
vedením města si ministr později prohlédne Čechův dům. Doprovázet ho

bude senátor František Bradáč a předseda Sdružení křesťanských seniorů
Jaroslav Hulák. Občané se s ministrem
Hermanem mohou setkat na diskusním odpoledni v obřadní síni na Staré
radnici, které začíná v 15.30.
Přijďte se zeptat na poslední informace z kultury i politiky.
(red)
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Slavnosti jeřabin letos již po jednadvacáté
Letošní slavnosti nesou název Řeč těla. Snažíme se tedy, aby všechny akce, které ve festivalu uvidíme, měly něco společného
s pohybem, zkrátka všemi způsoby jsme se zaměřili na tělo, pohyb, mluvu a chůzi. Kompletní program naleznete níže.
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Meziobecní spolupráce pokračuje
Projekt Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) byl prodloužen až do listopadu letošního
roku. V jeho realizaci tak pokračují i
obce ve správním obvodu ORP Žďár
nad Sázavou.
Od července 2015 došlo k personální obměně realizačního týmu, který
pracuje nově ve složení Hana Půžová,
Radka Remarová a Miroslav Skalník.
Úkolem týmu je servis zástupcům obcí
při hledání možností další spolupráce,
a to zejména zřízení servisního centra
pro malé obce, které by mělo usnadnit

a zlevnit administrativní úkony, spojené zejména se zadáváním veřejných
zakázek a dotačním managementem.
Zájem mají obce také o spolupráci v
oblasti školení pracovníků a v úvahu
v případě zájmu připadá i spolupráce v dalších oblastech činností vykonávaných v samostatné působnosti
obcí. Druhým úkolem je pak vytvoření
akčního plánu navazujícího plně na
předešlým týmem vypracovanou strategii. Tento akční plán připraví další
rozvoj celého správního obvodu obce
s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou v oblastech předškolní výchovy a základního školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství
a již zmíněné administrativní podpoře

obcí. Spolupráce obcí by měla hrát významnou roli také v rámci připravované novely zákona o obcích. Právě meziobecní spolupráce je totiž cestou, jak
zachovat samostatnost malých obcí
a zároveň zajistit jejich funkčnost z
hlediska požadavků státu.
Důležitou roli v těchto diskusích hrají zejména motivující starostové, kteří
výrazně napomáhají úspěšné realizaci
záměrů stanovených v projektu. V této
pozici zůstali Ivan Hořínek ze Škrdlovic,
Pavel Štefan ze Světnova, Josef Fabík z
Radostína nad Oslavou a Miloslav Černý z Velké Losenice. Nově se stal motivujícím starostou také Zdeněk Navrátil,
představitel Žďáru nad Sázavou.
Realizační tým projektu MOS

Několik slov předsedy Komise pro sport a volný čas
Petr Staněk
předseda Komise
pro sport a volný
čas

Vážení spoluobčané,
v dnešní nelehké době financování
sportu obecně v ČR si občas spousta
velkých i malých sportovních oddílů
posteskne, že ani ve Žďáře není finanční podpora sportu dostatečná. Je pravda, že v některých okolních městech
dostávají oddíly větší příspěvky od
měst, ale zase na druhou stranu si musí
platit veškerý svůj provoz a činnost.
Ve Žďáře nad Sázavou máme financování sportu nastavené velmi průhledně a v podpoře až nadstandardně oproti některým okolním městům.
Tady je nutno poděkovat našim předchůdcům a bývalým členům Komise
pro sport a volný čas, že se podařilo
takové financování sportu ve Žďáře
nastavit. Všechny organizované sportovní oddíly, kluby a sdružení mají v
rámci podmínek užívaní sportovišť ve

Žďáře nad Sázavou svoje sportování
zcela zdarma pro všechny členy do 19
let mimo turnajů, kde si doplácí 50 %
hodinové sazby daného sportoviště.
U družstev dospělých jsou všechna
mistrovská utkání zdarma, tréninky a
přátelská utkání si doplácí ve výši 50
% hodinové sazby. Což například u
nejdražších sportů, jako je lední hokej, dělá jen za rok 2014 –1 823 375
Kč (mládež) a 278 750Kč (dospělí) za
úhradu prosportovaných hodin na
zimním stadionu. Fotbalový oddíl se
pohybuje v částce za rok 2014 – 972
600 Kč (mládež) a 181 914 Kč (dospělí)
za prosportované hodiny. I u ostatních
sportů se nejedná o malé částky, které
město doplácí za sportování mládeže a
dospělých.
Sportoviště, která město nemá ve
správě, ale pronajímá si je od soukromých subjektů – TJ (900 tis. Kč), Orel
(75 tis. Kč), Sokol (800 tis. Kč) a UNITOP
(15 tis. Kč) dělá poplatek za jejich užívání cca 2 000 000 Kč. Výše vypsanými
částkami jednotlivé oddíly nedisponují, ale město Žďár nad Sázavou je
proplácí přímo jednotlivým poskytovatelům služeb a prostor pro sportování. Sportovní oddíly mají možnost si
na svoji činnost zažádat v grantových
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programech vypsaných městem Žďár
nad Sázavou, kde celkový objem peněz na rok 2015 je 5 000 000 Kč, jedná
se o GP SPORT 2015, VOLNÝ ČAS 2015
a ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH
2015, z těchto grantových programů
čerpají čtyři největší sportovní oddíly
ve Žďáře (lední hokej, fotbalový klub,
basketbalový oddíl a HIPPOS) částku
3 037 400 Kč a TJ Žďár nad Sázavou pro
své jednotlivé oddíly celkovou sumu
526 700 Kč.
Jak je vidět, podpora sportu ve Žďáře nad Sázavou se neodehrává zrovna v malých částkách, ale vynaložené
prostředky se nám bohatě vrátí ve formě formování osobnosti jednotlivých
sportovců, a především dětí pro jejich
další život, kdy si zvykají na pravidelný režim, nutnost naučit se pracovat v
týmu, rozvíjet svoje schopnosti a místo
vymýšlení nepravostí svůj elán přenesou do sportovního snažení a zápolení.
Věřím, že výše aktuální podpory na
sport a především sportování mládeže
se podaří udržet i v letech následujících a v dnešní nelehké době se najdou dostatečné finanční prostředky.
Přeji vám hezký zbytek léta a mnoho nezapomenutelných sportovních
zážitků. 
Petr Staněk
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Kultura Žïár,

pøíspìvková organizace
Tel.: +420 566 502 253

www.dkzdar.cz

Ètvrtek 20. srpna 2015
17:00 NEPROMÍTÁME
19:30 Mission Impossible - Národ grázlù
(Akèní) USA, 2015 - 110 min. T 12+

Pokraèování série!
120,-Kè

Pátek 21. srpna 2015
Pøedškolní dìtský kinofestival:

Prázdninový dárek kina Vysoèina dìtem! Dìtská hlídací služba celý den,
akce na popcorn a colu! Malé dáreèky pro každého! Zvýhodnìná cena na
celodenní pernamentku!

10:00 Malý dráèek
12:00
14:00
16:30
18:30

Animovaná novinka!!
(Animovaný / Rodinný) Nìmecko, 2014, 80 min
100,- Kè
Animovaná premiéra pro dìti!
Uuups! Noe zdrhnul
(Animovaný) Nìm./Belgie/Lucemb./Irsko, 2015, 86 min. 100,- Kè
Nová americká animovaná komedie!!!
V hlavì
(Animovaný / Komedie / Rodinný) USA, 2015, 102 min 100,- Kè
Premiéra akèního filmu!
Fantastická Ètyøka
(Akèní / Fantasy / Sci-Fi) USA, 2015, 94 min 12+
120,- Kè
Nová komedie USA!!
Pixely
(Akèní / Komedie / Sci-Fi) USA, 2015, 106 min 2D
130,- Kè

Sobota 22. srpna 2015
14:30 NEPROMÍTÁME
17:00 Bojovník
19:30

Akèní film pro celou rodinu!
(Akèní / Fantasy / Sci-Fi) USA, 2015, 94 min 12+
120,- Kè

Pátek 28. srpna 2015
Pøehlídka letních dokumentù:

Minifestival tìch nejnovìjších a nejzajímavìjších dokumentárních filmù!
Zvýhodnìná cena na celodenní pernamentku!

14:00 RYTMUS sídliskový sen

Nejen pro fanoušky Rytmuse!!!
(Dokumentární / Hudební) Slov. / Èes., 2015, 90 min. 12+ 120,-Kè
Nový èasosbìrný dokument Heleny Tøeštíkové!!
16:00 Mallory
(Dokumentární) Èesko, 2015, 101 min
80,-Kè
Radek Jaroš! Nenechte si ujít!!
18:00 Cesta vzhùru
(Dokumentární / Sportovní) Èesko, 2015, 100 min
100,-Kè
Kým byla ve skuteènosti ?!
20:00 AMY
(Dokumentární / Hudební) V. Británie, 2015, 128 min. T
80,-Kè

Sobota 29. srpna 2015
14:30 Papírová mìsta
17:00

Nové drama USA!
110,- Kè
Mysteriozní drama USA
Dárek
(Drama / Mysteriózní / Thriller) USA, 2015 T12+
110,-Kè
(Drama) USA, 2015, 120 min T12+

Nedìle 23. srpna 2015
14:30 V hlavì
17:00

Ètvrtek 27. srpna 2015
17:00 NEPROMÍTÁME
19:30 Fantastická Ètyøka

Nová americká animovaná komedie!!!
(Animovaný / Komedie / Rodinný) USA, 2015, 102 min 100,- Kè
Pøežila autonehodu a stal se zázrak!
Vìènì mladá
(Drama / Romantický) USA, 2015, 112 min T 15+
110,- Kè

19:30

Americké mysteriózní drama!!!
(Drama / Romantický) USA, 2015, 109 min. T12+
110,- Kè
Super prázdninová oddychovka!!
Bláznivá dovolená
(Dobrodružný / Komedie) USA, 1983, 98 min. T
110,- Kè
Akèní, vynikající triky, napínavé!!
Hitman: Agent 47
(Akèní / Krimi / Thriller) USA, 2015, 96 min T 15+
110,- Kè

Nedìle 30. srpna 2015
14:30 Pixely
17:00

Nová komedie USA!!
(Akèní / Komedie / Sci-Fi) USA, 2015, 106 min 3D
155,- Kè
Krycí jméno U.N.C.L.E. Nová akèní komedie USA a VB!
(Drama) USA Velká Británie, 2015 - 119 min. T
110,-Kè

Prázdninové promítání v kinì!!!
INFORMACE: DK telefon: 566 502 253, e-mail: dkzdar@dkzdar.cz
Pokladna Kina Vysoèina je otevøena 1 hodinu pøed pøedstavením
do zaèátku posledního pøedstavení telefon: 564 407 559
On-line pøedprodej: www.dkzdar.cz

T - film v pùvodním znìní s cs titulky 12+ - film nevhodný do 12 let
3D - prostorová projekce - 3D brýle 15+ - film pøístupný od 15 let

ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Poděkování
V neděli 12. července 2015 zemřel
ve věku 80 let po těžké nemoci malíř
Jindřich Zezula. Odešel mimořádný
člověk, osobnost z nezapomenutelné
generace výtvarníků a básníků Vysoči-

ny. Jeho život a dílo si můžeme připomínat v jeho tvorbě, která byla rozmanitá, krásná a lidem srozumitelná. Jeho
obrazy zdobí mnoho společenských
sálů, veřejných institucí a domovů.

Za jeho tůrčí práci a za radost, kterou nám svými uměleckými díly rozdával, mu patří upřímný dík.
Všichni přátelé

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Zmìna obyvatel
programu vyhrazena
Aktuální počet

Město Žďár nad Sázavou
mělo ke dni 24. června 2015
celkem 21 544 občanů
přihlášených k trvalému pobytu.
Ke dni 23. července 2015 mělo
město Žďár nad Sázavou
celkem 21 525 občanů
přihlášených k trvalému pobytu.

Děti narozené v květnu 2015
Vojtěch Vojík
3. 5. ZR 6
Daniel Pokorný
4. 5. ZR 5
Justýna Baxantová
5. 5. ZR 3
Linda Dlouhá
12. 5. ZR 3
Jonáš Petr
12. 5. ZR 1
Amálie Šinkorová
15. 5. ZR 4
Jan Cempírek
18. 5. ZR 3
Viktor Činčera
20. 5. ZR 1
Zuzana Škorpíková
28. 5. ZR 1
František Pivoňka 
29. 5. ZR 6
Žofie Anna Vondráková
30. 5. ZR 4

Životní jubilea v srpnu 2015
Bohumil Pazour
8. 8. 85 let ZR 2
Josef Bednář
9. 8. 80 let ZR 5
František Prchal
10. 8. 85 let ZR 5
František Zkoumal 10. 8. 80 let ZR 1
Vladimír Semerád
12. 8. 80 let ZR 4
Otakar Bartoň
19. 8. 90 let ZR 6
Miloslav Černý
25. 8. 80 let ZR 3
Miroslav Grošof
27. 8. 90 let ZR 2
Jan Miča
30. 8. 85 let ZR 3
Srdečně gratulujeme!

Žďárský zpravodaj, měsíčník občanů města Žďár nad Sázavou ● 2. ročník ● Vydává město Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz. Redakční rada: Zdeněk Navrátil,
Josef Klement, Rostislav Dvořák, Radek Černý, Radek Zlesák, Martin Mrkos. Odpovědný redaktor: Nikola Adlerová, tel. 733 465 035, e-mail: nikola.adlerova@zdarns.cz ●
Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou ● Do všech domácností zdarma ● Počet výtisků: 10 200 kusů ● Datum vydání: 18. 8. 2015
Distribuce: Renvy Trade s.r.o., Grusova 413, Pardubice ● Tiskne: Tisk centrum, Modřická 645/62, Moravany u Brna ● Registrace: MK ČR E 21706.
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Výstavy
čtvrtek 27. srpna 2015 až neděle 20. září 2015

sobota 29. srpna 2015, 9.00-20.00 hodin
VĚŽ OTEVŘENA
věž kostela sv. Prokopa

SPOLEK VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ARKÁDA NOVÝ JIČÍN

AKCE TĚLA 2
út – ne 9.00 až 12.00 a 14.00 až 17.00
výstavní síň Staré radnice, kaple sv. Barbory

sobota 29. srpna 2015, 9.20-15.30 hodin
12. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN
Zámek Žďár

do neděle 30. srpna 2015
FIMFÁRUM ANEB DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
út – pá 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00
Regionální muzeum na Tvrzi

sobota 29. srpna 2015, 10.00 hodin
DRAČÍ LODĚ, „Dračí Pilák“
Pilská nádrž

do pondělí 31. srpna 2015
v půjčovní době knihovny
CÍNOVANÉ ŠPERKY – výstava Jany Klímové
DĚTSKÁ PORTFÓLIA, MISTR JAN HUS
Knihovna M. J. Sychry

sobota 5. září 2015, 18.00-24.00 hodin
KLÁŠTERNÍ NOC
Zámek Žďár, kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře
neděle 6. září 2015, 12.00 hodin
KVALIFIKACE PRO MČR V TIMBERSPORTU
náměstí Republiky

KULTURNÍ AKCE
pátek 21. srpna 2015
ROZHODNI SE SÁM
park na Farských humnech

pondělí 7. září 2015, 14.00 hodin
JSEM BEZPEČNÝ SÁM SOBĚ?
Dům s pečovatelskou službou, Libušínská 11

pátek 21. srpna 2015, 20.00 hodin
PECHA KUCHA NIGHT
kulturní centrum Batyskaf

úterý 8. září 2015, 19.00 hodin
PROČ SI NEZATANČÍTE?
Městské divadlo

sobota 22. srpna 2015, 8.00-11.30 hodin
ŽĎÁRSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí Republiky

čtvrtek 10. září 2015 až středa 16. září 2015
WORKSHOP STUDENTŮ ARCHITEKTURY
Stará radnice

sobota 22. srpna 2015, 11.00 hodin
PILMAN TRIATLON 2015
Pilská nádrž

sobota 12. září 2015, 19.00 hodin
ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
Městské divadlo

pondělí 24. srpna 2015, 14.00 hodin
DOMÁCÍ NÁSILÍ NA SENIORECH
Dům s pečovatelskou službou, Libušínská 11

neděle 13. září 2015, 15.00 hodin
DÁŠEŇKA ANEB PSÍ KUSY
Městské divadlo

čtvrtek 27. srpna 2015
16.00 hodin Žďárský swingový orchestr
17.00 hodin vernisáže výstav
ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ JEŘABIN
náměstí Republiky, Stará radnice, kaple sv. Barbory

úterý 15. září 2015, 19.00 hodin
CANTERVILLSKÉ STRAŠIDLO
Městské divadlo

pátek 28. srpna 2015, 17.00 hodin
KŘEST KNIHY OZVĚNY VYSOČINY
Stará radnice

středa 16. září 2015, 14.00-17.30 hodin
ŘEČ RUKOU
Knihovna M. J. Sychry

pátek 28. srpna 2015, 20.00 hodin
VEČER U PIÁNA S JENDOU NOVÁKEM
Jazzmine club

středa 16. září 2015, 17.00 hodin
GEN JEŘABINÁM
Městské divadlo
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