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zpravodaje na titulní straně. Autoři každé z nej-
úspěšnějších fotografií, které postoupí do finále, 
obdrží od města Žďár nad Sázavou drobný dárek.

Vyhodnocení! 
Téma VII.  Zaostřeno na naše město

V červenci 2016 bylo do soutěže zasláno 13 fo-
tografií zaměřených na tematiku našeho města. Ví-
tězkou sedmého kola celoroční fotografické sou-
těže se stala s těsným náskokem fotografie Anety 
Ležákové s celkovým počtem 41 hlasů (Like, To se 
mi líbí). Gratulujeme! Autorka vítězné fotografie 
byla odměněna dvěma volnými vstupenkami do 
Kina Vysočina.

Téma VIII.  Zaostřeno na příběhy z ulice
(zasílejte do 4. září 2016)

Fotografie na soutěžní téma Příběhy z ulice zasílej-
te ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailo-
vou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu 
e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2016 – srpen.  V 
emailu uveďte i celé jméno autora zaslané fotogra-
fie, adresu a telefonní kontakt. Zasláním snímku 
do soutěže poskytujete souhlas se zpracováním 
vašich osobních údajů a zveřejněním fotografie 
ve Žďárském zpravodaji, na facebookovém profilu 
města a na webových stránkách města. Více infor-
mací, fotografická témata na celý rok a pravidla 
soutěže naleznete na webových stránkách města 
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své do-
tazy na e-mail zaostrenona@zdarns.cz. 
 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Vážení spoluobčané,
doba letních dovolených je v plném 
proudu, i když se nám již přibližuje začá-
tek nového školního roku. Ale, jak by řekla 
řada studentů, ten je ještě daleko.

V našem městě právě probíhá rekon-
strukce spodní části náměstí Republiky, 
která bude dokončena na přelomu srpna 
a září. V průběhu prázdnin byla ukonče-
na uzavírka Smetanovy ulice a tato dů-
ležitá komunikace je již v provozu. Měs-
to na den přesně dodrželo realizaci v 90 
dnech po převzetí stavby od realizátora 
rekonstrukce kanalizace. Každá stavba 
podobného rozsahu znepříjemní situaci 
ve městě, ale tuto odkládanou akci bylo 
nutné provést. Za způsobené komplikace 
v dopravě se všem občanům a zejména 
místním obyvatelům omlouváme. Věřím, 
že tato ulice bude sloužit svému účelu 
v novém kabátě pokud možno bez pro-
blémů a s bezpečnějším řešením pohybu 

chodců i motoristů. Se Smetanovou ulicí 
nepřímo souvisí také dopravní situace v 
místní části Přednádraží. Rádi bychom co 
nejlépe regulovali dopravní tok přes širo-
kou Nádražní ulici směrem na připravova-
né obchvatové propojení ulic Jihlavská a 
Brněnská. Právě zpracování studie posou-
zení dopravy na sídlišti Žďár 6 se bude vě-
novat další setkání s občany 6. září 2016, 
na které vás srdečně zveme.

Měsíc srpen je doba, kdy začínají do-
zrávat jeřabiny – jedny z posledních plo-
dů léta. Jeřabiny jsou zároveň symbolem 
Vysočiny i našeho města, které pro vás 
v rámci festivalu Slavnosti jeřabin i letos 
připravilo měsíc plný zajímavých akcí. 
Letošní „Jeřabiny“ ve svém programu 
zahrnou mimo hudebních a výtvarných 
akcí i filmové promítání a sochařské sym-
pozium věnované kamenu a pískovci. Dá 
se říci, že slavnosti budou letos meziná-
rodní, protože v jejich úvodu vystoupí bě-
hem Dnů partnerství také zástupci našich 
partnerských měst.

Začátek září je spojen s prvním zvo-
něním ve školách. Letos první „zvonění“ 
zazní i z nových zvonů umístěných na 
Zelené hoře. Jakmile bude znám přesný 
termín, budeme vás o něm informovat.

Přeji nám všem, abychom byli jako 
dobrý zvon správně naladěni, a školákům 
úspěšný start do nového školního roku!

 Josef Klement
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Nikodémova noc nepatří mezi masové 
a hojně navštěvované akce, ale právě 
to je její velkou předností. Nejde o to 
utéci před světem nebo si na chvíli od-
skočit do jiného světa - jde o to načer-
pat trochu sil, odpočinout si a najít zas 
jistotu k další cestě. Proto, žádné atrak-
ce, žádné pouťové efekty ani zbytečná 
slova.

Již třetí rok,  vždy 16. dne v měsíci při-
chází lidé ve večerních hodinách do kos-
tela svatého Jana Nepomuckého na Zele-
né hoře. Někdo s růžencem v ruce zamíří 
rovnou do kostela, jiný si zase chce raději 
projít těch 500 metrů v šeru ambitů. Ně-
komu stačí, že si v působivé atmosféře 
poutního areálu podtržené večerními stí-
ny popřemýšlí a utřídí si myšlenky.

„Nikodém ve svých nejistotách a hledání 
potřeboval ke své cestě ke Kristu samotu, 
ticho a trochu méně denního světla, aby 
nebyl tolik na očích. My jsme na tom někdy 

AKTUÁLNĚ: Nikodémova noc se koná pravidelně vždy 16. den v měsíci

Letošní srpnová Nikodémova noc - 16. 8. 2016, Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře Foto: Nikola Adlerová

Josef Klement

místostarosta 
města 
Žďáru nad Sázavou

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo počátkem roku 2016 první ročník celoroční foto-
grafické soutěže Zaostřeno na Žďár 2016. Soutěž je určena všem nadšeným amatér-
ským i profesionálním fotografům žijícím na území našeho města nebo jeho spádo-
vých obvodů. Soutěž propojuje Žďárský zpravodaj a facebookový profil města. Každý 
měsíc je vyhlášeno jedno konkrétní téma, ze kterého vzejde vždy jedna vítězná foto-
grafie. Tu vyberou svým hlasováním lidé na facebookové stránce města a následně se 
objeví v dalším čísle Žďárského zpravodaje.

V lednu příštího roku pak odborná porota vybere z každé kategorie jednu fotografii, 
tedy dalších 12 fotografií, které budou společně s nejlepšími fotografiemi vybranými hlaso-
váním na facebooku bojovat o titul Fotografie roku 2016. Z celkového počtu 24 fotografií 
pak absolutního vítěze soutěže vybere odborná porota. Autor této fotografie bude odmě-
něn hodnotnou cenou a jeho fotografie se objeví v únorovém čísle (roku 2017) Žďárského 

podobně. Každý měsíc je zde tedy možnost 
přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený 
kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, 
modlitbě či tichému duchovnímu rozho-
voru,“ vysvětlil farář Vladimír Vojtěch Zá-
leský. „K dispozici jsou vždy kněz i jáhni. Je 

možné požádat o svatou zpověď, rozhovor, 
radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o 
modlitbu a požehnání. Je také možné neří-
kat nic a jen být chvíli vystaven blahodár-
nému tichu v Boží blízkosti,“ doplnil Záleský.

 (red)

     Zaostřeno na Žďár 2016 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Přijďte se za námi podívat, 
zasoutěžit si , zasportovat a prožít zajímavé odpoledne.

Program: prohlídka Městského úřadu, soutěže, tvořivá dílna, 
jízda na koloběžkách, skákací hrad, ukázky městské policie.

Na závěr jízda historickým autobusem.

23. září 2016 od 13.00 do 19.00
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Zdenka Hánová ● Inzertní příloha: Miroslav Skalník, tel. 773 794 139 ● Fotografie na titulní straně: Nikola Adlerová
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Pozemky pro bydlení
V lokalitě Klafar, na ulici Hrnčířské, vyros-
tou do budoucna další rodinné domy. 
Rada schválila záměr na prodej 8 pozem-

ků v této ulici, projde-li záměr i zářijovým 
zastupitelstvem, budou parcely prodány 
do konce roku. Nejmenší pozemek má vý-
měru 774m2, největší 890m2. Tvář ulice, v 
podobě vzhledu budoucích domů, budou 
formovat Závazné regulativy rodinných 
domů, které zpracoval městský architekt 
Zbyněk Ryška. Jejich cílem bude vtisknout 
lokalitě jednotný estetický styl, který bude 
zapadat do kontextu místa a zároveň po-
skytovat dostatečný prostor pro vyjádření 
osobního vkusu budoucích majitelů po-
zemků. Styl výstavby „každý pes jiná ves“ 
by tak měl nahradit ucelenější architekto-
nický přístup. 

Vstříc turistům 
Město Žďár nad Sázavou se rozhodlo pro 
zlepšení služeb návštěvníkům města i jeho 
obyvatelům, ve spolupráci s partnery, zří-
dit síť tzv. infopointů. V místech označe-
ných jako „infopoint“ bude umístěn stojan 
s propagačními a informačními materiály 
města a personál bude schopen poskyt-
nout základní informace o městě.  Bylo vy-
tipováno 7 míst, kde by měl být infopoint 
umístěný – hala ČD (Antikvariát Mlha), Re-
gionální muzeum, Knihovna MJS, Modelo-
vé království v KD, Relaxační centrum, kos-
tel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
a Zámek Žďár – Muzeum nové generace.  

Ve čtvrtek 11. srpna proběhl na náměstí Republiky tradiční letní prázdninový trh. Trh je každoročně pořádám odborem ko-
munálních služeb Městského úřadu a společně se zimním trhem a Žďárskými farmářskými trhy pravidelně oživuje prostor 
náměstí Republiky. Trh se konal v době od 8.00 do 18.00 hodin a přilákal stovky návštěvníků. Stánků se na náměstí objevilo 
přes šedesát.

Kromě obvyklého sortimentu, jako jsou 
například proutěné a dřevěné výrobky, 
keramika, porcelán, bytový textil, obleče-
ní, kožená galanterie, obuv, hračky, knihy, 
dárkové zboží, potřeby pro domácnost 
či drogistické zboží, byly na trhu zastou-
peny i řemeslné výrobky. „Šlo kupříkla-
du o obrázky, šperky, zvonečky, rolničky, 
batiku, dekorace z přírodních materiálů, 
svícny a sušené květiny. K mání bylo také 
potravinářské zboží, jako jsou cukrovinky, 
sušené ovoce, oříšky, koření, sýrové speci-
ality, uzeniny, ale i různé druhy medoviny 
a medových vín. K vidění byly také ukázky 
některých řemesel a zajištěno bylo i občer-
stvení,“ sdělila Marie Šustrová z odboru 
komunálních služeb Městského úřadu.   
 (red)

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Martin Mrkos

radní a zastupitel
města Žďár nad 
Sázavou

Setkání na téma: Studie posouzení dopravy na sídlišti Žďár nad Sázavou 6 
a architektonická soutěž Nádražní ulice 

Na konci roku 2015 zahájila Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice, práce na studii posouzení dopravy na sídlišti 
Žďár nad Sázavou 6. Tým pod vedením docenta Pavla Drdly, inženýrky Michaely Ledvinové a inženýra Vojtěcha Jirsy 
provedl zhodnocení komunikační sítě, její posouzení z hlediska bezpečnosti dopravy a analýzu dopravy v klidu. Na zá-
kladě svých průzkumů zpracoval návrhy nových propojení, úpravy režimů a parametrů komunikací. 

Přijďte si vyslechnout odborný výklad a zeptat se na to, co vás v tomto území zajímá. 
Ve druhé části setkání shrne městský architekt Zbyněk Ryška přípravu Architektonické soutěže 
Nádražní ulice. V průběhu setkání vystoupí žáci Základní školy Palachova se svým programem.

Kdy: v úterý 6. září 2016 od 17.00 hodin 
Kde: jídelna Základní školy Palachova

Pozvánka na setkání s občany 6. září 2016

Zapojte se do dění ve městě.  www.zdarns.cz

V polovině srpna se uskutečnil tradiční letní trh

Letní prázdninový trh pořádáný městem. Náměstí Republiky zaplnilo přes šedesát stánků.                          Foto: Nikola Adlerová
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Rada města se v loňském roce rozhodla postupně prověřovat, zda ceny u dlouho-
době uzavřených smluv v rámci komunálních služeb odpovídají stávající situaci na 
trhu. Jedna z prvních smluv, které prošly ověřením, byla smlouva týkající se údržby 
veřejné zeleně podepsaná v roce 2008. „Smlouvu jsme dodavateli vypověděli z důvo-
du prověření tržní ceny, nikoli kvůli nespokojenosti při plnění poskytovaných služeb. 
Výsledky výběrových řízení nám nyní daly za pravdu. Ukázalo se, že tato cesta byla 
správná,“ sdělil starosta města Zdeněk Navrátil. Ten zdůrazňuje, že při zadávání 
požadavků výběrových řízení město využilo výsledky pasportizace, kdy byla loni 
inventarizována veškerá zeleň ve městě. Zadání tak u většiny služeb nepracuje s ho-
dinami práce, ale s přesným objemem udržované zeleně (plochy, metry atd.). Podle 
výsledků výběrového řízení přitom může úspora pro město dosáhnout až miliono-
vých částek.

„Příprava veřejné zakázky nebyla jed-
noduchá, a to především z důvodu jejího 
objemu (téměř 40 milionů korun za čtyři 
roky), a také rozdělení na dvě soutěže, seče-
ní a ostatní údržba. Také příprava zadání a 
diskuze v pracovní skupině „zeleň“ společně 
se změnou způsobu úhrady z hodinových 
sazeb na sazby objemové zapříčinily zpož-
dění vyhlášení veřejných zakázek,“ sdělil 
Jaroslav Kadlec, vedoucí odboru komu-
nálních služeb. Z důvodu zákonných pro-
cesních lhůt došlo k otevření obálek v úte-
rý 7. června 2016. Po vyhodnocení splnění 
zákonných kvalifikačních předpokladů, 
doplnění a vysvětlení některých předlože-
ných dokladů bylo přistoupeno k vyhod-
nocení došlých nabídek prostřednictvím 
elektronické aukce, ze které vzešly ko-
nečné  ceny a  vítězné firmy. Po schválení 
návrhu hodnotící komise radou města 20. 
července 2016 byly výsledky oznámeny 
uchazečům a od doručení poslednímu z 
uchazečů začaly běžet zákonné 15 denní 
lhůty pro podání námitek. Prozatím se ni-
kdo neodvolal. 

K podpisu smluv dojde do konce srp-
na letošního roku. U údržby zeleně bude 
zahájena činnost od 1. září 2016, u seče-
ní stále ještě běží lhůta pro odvolání. Po 
jejím uplynutí bude smlouva podepsána, 
a to do 15 dnů. Teprve po podpisu smlou-
vy o dílo může dojít k vlastnímu plnění. O 
datu zahájení činnosti firem bude Měst-
ský úřad informovat na webových strán-
kách a v tisku. 

„Výsledky dvou výběrových řízení na 
údržbu veřejné zeleně nám daly za pravdu. 
Vysoutěžené ceny jsou výrazně nižší než ty, 
které město platilo doposud,“ sdělil starosta 
města Zdeněk Navrátil. „Radnice očekává 
úsporu v řádu milionů korun ročně. Takto 
ušetřené  prostředky mohly být  již i v minulos-
ti použity pro další rozvojové plány města,“ 
doplnil Navrátil. Kritériem výběru byla jak  
cena, tak i zákonem povolené kvalifikač-
ní předpoklady zohledňující odbornost 
dodavatele služby, odpovídající technické 
vybavení či příznivé reference. 

 

Místní firmy nenabídly 
konkurenceschopné ceny

Město ve výběrovém řízení nemůže 
diskriminovat firmy, které nemají sídlo ve 
Žďáře nad Sázavou. „Stávající legislativní 
úprava zákona o veřejných zakázkách je 
postavena na třech pilířích, jsou to rovné 
zacházení, zákaz diskriminace a transpa-
rentnost. Z toho jasně plyne, že zákon neu-
možňuje zvýhodňovat dodavatele na zákla-
dě toho, zda jsou místní či nikoli,“ zdůraznil 
místostarosta města Josef Klement. Město 
má povinnost se tímto zákonem při zadá-
vání veřejných zakázek řídit. V případě, že 
by město vybralo firmu na základě kritéria 
omezujícího se pouze na firmy se sídlem 
ve Žďáře nad Sázavou, hrozil by postih ze 
strany Úřadu pro hospodářskou soutěž a 
soudní zrušení celé veřejné zakázky. „Za 
město mohu říct, že bychom byli rádi, kdyby 
zakázky realizovaly místní firmy, ale pravdou 
je, že místní firmy bohužel nenabídly kon-
kurenceschopné ceny,“ doplnil Klement. U 
sečení zvítězila firma GFP service s. r. o.  s 
cenou, která je u jednotlivých intenzitních 
tříd údržby až o 50 % nižší než dosavadní 
cena. Obdobnou cenu uvedly i další firmy, 
které se výběrového řízení účastnily (do 4. 
místa). U zakázky údržby mimo sečení zví-
tězila firma Purum s. r. o., i zde lze hovořit o 
přibližně 20% až 25% úspoře nákladů. „Obě 
firmy si budeme moci v praxi vyzkoušet a ná-

sledně posoudit ještě v letošním roce. Tím si 
ještě před zimou občané ověří, zda se jedná 
o kvalitní dodavatele požadovaných služeb,“ 
doplnil Zdeněk Navrátil. Smlouvy o dílo, 
které budou podepsány s vítěznými firma-
mi, podle něj obsahují dostatečné záruky v 
případě, že se nebude jednat o kvalitního 
dodavatele (smluvní pokuty, penále, mož-
nost výpovědi smlouvy). Za město bude 
tedy nejvíce záležet na kvalitním zadání 
práce a následné kontrole. „Vnímáme, že 
každá změna přináší svá rizika, nicméně vý-
sledek výběrového řízení a především dosa-
žená cena nám dokazují, že cesta, na kterou 
jsme se vydali, je správná. Pevně věřím, že 
údržba veřejné zeleně bude v budoucnu za-
jišťována v dostatečné kvalitě a že prostřed-
ky, které se nám takto podařilo ušetřit, bude-
me moci investovat do dalších aktivit, které 
naše město potřebuje,“ zhodnotil výsledky 
výběrového řízení starosta města.

Na sociálních sítích často skloňovaná 
exekuce na fyzickou osobu, která je záro-
veň společníkem ve firmě, jenž vyhrála 
výběrové řízení, není podle zákona o ve-
řejných zakázkách důvodem pro vyřazení 
firmy z veřejné zakázky ani překážkou pro 
podpis smlouvy o dílo. S přípravou výbě-
rového řízení odboru komunálních služeb 
Městského úřadu napomáhala firma NAR 
marketing z Ostravy, vybraná na základě 
veřejné zakázky malého rozsahu, která 
zpracovávala zadávací dokumentaci, kon-
zultovala návrh smlouvy o dílo a připravo-
vala podklady pro  činnost hodnotící komi-
se včetně zápisů. V neposlední řadě firma 
NAR organizovala i vlastní elektronickou 
aukci.

Vzhledem k tomu, že údržba zeleně je 
téměř nepřetržitý proces, byly pro zajiš-
tění sečení do doby podepsání smlouvy s 
novými dodavateli poptány firmy v okolí 
a na základě poptávky s prověřením ceny 
formou elektronické aukce  vybrány firmy 
Zahrada Vysočina a.s. a firma Josef Řádek, 
které nyní zajišťují údržbu zeleně a sečení 
města.   (red)

Žďárská radnice dokončila soutěž na údržbu zeleně,
úspora pro město je v řádu milionů korun

Dle pasportizace zeleně město pečuje o 8880 stromů a 116 hektarů travnatých ploch.   Foto: Nikola Adlerová                                                                                                   
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Žďár spouští síť infopointů

Výběr místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů (dále jen „poplatek za 
komunální odpad“) se řídí obecně závaz-
nou vyhláškou (OZV) o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, vydanou 
na základě zákona o místních poplatcích. 
Momentálně platná a účinná je OZV č. 
1/2015, uveřejněná na webu města. Tuto 
vyhlášku schvaluje zastupitelstvo města. 
V OZV je stanoveno, kdo je poplatníkem, 
kdy vzniká poplatková povinnost, kdy je 
poplatek splatný a další podrobnosti.  

Dále na webových stránkách města před 
každým výběrem poplatku uveřejňujeme 
pro občany města potřebné informace. Kro-
mě informací na webu města každý plátce 
obdrží konkrétní informace na alonži, při-
pojené ke složence. Vzhledem k tomu, že 
místní poplatek za komunální odpad je daň, 
dotazy směřující na konkrétní osobu po-
skytne v souladu s daňovým řádem a povin-
ností mlčenlivosti správce daně Drahoslava 
Komínková daňovému subjektu, jehož se 

informace týkají, v případě dítěte jeho zá-
konnému zástupci. 

Dítě se stává občanem města, a tudíž i 
poplatníkem poplatku za komunální odpad 
datem narození (registruje se do evidence 
obyvatel). Poměrná část poplatku se sta-
novuje podle měsíců. Pro stanovení počtu 
měsíců (výše poplatku) je rozhodný stav k 
poslednímu dni tohoto měsíce. 

Podle vyhlášky  č. 1/2015 výše poplatku 
činí 580,- Kč na osobu a rok a je splatná ve 
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději 
do 30. dubna a do 31. října běžného roku.

Poplatek za období leden – červen  
(1. pololetí) se vybírá v dubnu (tedy zhru-
ba v polovině období, za které se platí). Za 
období červenec – prosinec (2. pololetí)) se 
vybírá v říjnu.  (oks)

Získat základní turistické informace o městě a okolí bude nyní pro návštěvníky 
města snadnější díky nově realizované síti takzvaných infopointů. Na sedmičce míst 
ve Žďáře si tak návštěvníci i obyvatelé města mohou vzít například orientační plánek 
města či některé materiály s informacemi o městě a okolí. Bližší a detailní informace 
bude i nadále poskytovat Turistické informační centrum ve Staré radnici.

Žďár jako město UNESCO patří k často 
navštěvovaným místům. Přitom turisté čas-
to netuší, že kromě kostela sv. Jana Nepo-

muckého na Zelené hoře a zámku se zde i 
v nejbližším okolí nachází celá škála dalších 
zajímavých míst, která stojí za návštěvu. Jin-

dy návštěvník přijede vlakem či autobusem 
na nádraží a není si úplně jistý, kudy se dále 
vydat. Pro tyto a jiné případy se zástupci 
města dohodli s různými subjekty na umís-
tění tzv. infopointů. Na nádraží v Antikvari-
átu Mlha, v Knihovně, v Modelovém králov-
ství, v Relaxačním centru a na Zelené hoře 
proto nyní stojí stojany označené právě 
jako infopoint a na jeho existenci upozorní 
i malé nálepky se stejným logem. Samotné 
samolepky se pak nachází i v Regionálním 
muzeu a na zámku, v Muzeu nové generace, 
neboť i tato místa přislíbila jako infopoint 
fungovat. Celá síť infopointů bude zveřejně-
na i na webových stránkách města, aby se 
návštěvnici mířící do Žďáru měli možnost o 
jejich existenci dozvědět, ještě než do měs-
ta dorazí.

Zejména provozovatelům, kteří nejsou 
nijak svázáni s městem, patří za jejich ocho-
tu se do sítě infopointů zapojit velký dík, ne-
boť tak činí bez jakéhokoliv nároku na od-
měnu, pouze jako pomoc městu. Snad jim 
umístění infopointu do jejich provozovny 
přinese alespoň větší návštěvnost.

Do budoucna město plánuje, po diskusi s 
provozovateli, služby infopointů rozšiřovat. 
Každý by si v nich tak mohl koupit i drobné 
dárky či upomínkové předměty s městskou 
tematikou (na některých infopointech to lze 
již nyní). 

 Miroslav Skalník

Hokejový klub SKLH Žďár nad Sázavou zve 
malé i velké příznivce hokeje a všechny 
Žďáráky na slavnostní zahájení nové sezó-
ny 2016 – 2017. Setkání fanoušků hokeje 
se uskuteční na náměstí Republiky v pátek 
9. září 2016 od 14.00 hod. Proběhne zde 
představení všech mužstev žďárských Pla-
menů, nových dresů a dalších zajímavostí. 
Připraven je také bohatý informační i do-
provodný program, občerstvení, soutěže a 
atrakce pro děti i dospělé včetně význam-
ných hostů nejen z hokejového světa. Zá-
bavným odpolednem plným zajímavých 
informací, novinek a několika překvapení 
bude provádět moderátorka  Tamara Pec-
ková a hudbou potěší skupina Exit.  (red)

ZÁŽEH PLAMENŮ 2016Dítě se stává občanem města i poplatníkem 
poplatku za komunální odpad dnem narození

Na náměstí Republiky pokračuje firma Gre-
mis spol. s r.o., Velké Meziříčí na úpravě po-
vrchů navazujícího prostoru. Na stavbě jsou 
hotovy inženýrské sítě, v současné době 
jsou prováděny dokončovací práce na nové 
opěrné zdi a dlážděny povrchy. Akademický 
sochař Jiří Plieštik pracuje na postavě sedí-
cího muže se síťovkou, která by měla připo-
mínat významnou osobnost Vavřína Krčila 
a jeho vynález, tašku síťovku. „Jako výchozí 
pojetí je použit motiv známé sochy Augusta 
Rodina „Myslitel“. Jeho metaforu jsem pa-
rafrázoval v civilnější postavu, která nenese 
ten velký filosofický patos, ale která, přestože 
myslí na malou a nenápadnou věc, přináší vel-
ký užitek pro každodenní činnost tisícům lidí,“ 
sdělil autor vznikající sochy Jiří Plieštik. Cena 
celé stavby činí 7,8 mil. Kč bez DPH a termín 
ukončení stavby je předpokládán 1. 9. 2016.  

Smetanova ulice je opět průjezdná

Rekonstrukce navazující 
části náměstí Republiky 
by měla být dokončena 

1. září 2016

Ve Smetanově ulici byly ukončeny prá-
ce na rekonstrukci povrchů zahájené 
16. května 2016. Stavbu v hodnotě 
12,4 milionů korun bez DPH provedla 
pro město akciová společnost  COLAS 
CZ, Žďár nad Sázavou, ve lhůtě 90 dnů. 

Od minulého roku se v ulici rekon-
struovaly inženýrské sítě v režii Svazku 
vodovodů a kanalizací Žďársko, následně 
byl již v režii města položen nový povrch, 
instalováno nové veřejné osvětlení a re-
konstruována dešťová kanalizace. Podle 
požadavků obyvatel Smetanovy ulice ve-
dení města přistoupilo k některým změ-
nám oproti původnímu projektu. V ulici 
byla snížená rychlost projíždějících aut 

na třicet kilometrů v hodině a počítá se i s 
instalací měřiče rychlosti. Pro příští rok se 
zvažuje umístění závěsných květinových 

truhlíků na sloupy veřejného osvětlení, 
které by měly ulici ještě více oživit a dopl-
nit.    (red)

Auta opět projíždí žďárskou Smetanovou ulicí. foto: Nikola Adlerová

V polovině srpna 2016 byla zahájena 
výstavba technické infrastruktury Hrnčíř-
ské ulice, která naváže na Sázavskou ulici 
a celý bytový soubor Klafar. V současné 
době jsou zpracovány podmínky a regu-
lativy prodeje pozemků na této ulici, kte-
ré při nejbližším zasedání projedná rada 
a zastupitelstvo města. Městský architekt 

Zbyněk Ryška zpracoval k projednání dva 
návrhy typů rodinných domů, které by se 
měly v ulici realizovat. Stavbu provádí 1. 
žďárská plynařská a vodařská a.s., Praha a 
termín ukončení stavby je předpokládán 
v červnu 2017. Náklady stavby činí 20 mil. 
Kč bez DPH (z toho 3,9 mil. je investice Sva-
zu vodovodů a kanalizací Žďársko).  (orup)

Aktuálně z Hrnčířské ulice

Modernizace polikliniky pokračuje
Již třetím rokem jsou modernizovány dve-
ře v budově Polikliniky Žďár nad Sázavou. V 
letošním roce rada města vyčlenila pro tento 
účel částku 350 tisíc korun. 

Elektronické dveře zvyšují komfort klientům 
i zdravotníkům, ale hlavně ulehčují přístup pa-
cientům na vozíku, s holemi, či maminkám s 
kočárky. „Další podporou zřizovatele pro městské 
zdravotnické zařízení je dotace na pořízení nového 
diagnostického ultrazvuku ve výši 600 tisíc korun.
Úroveň odborných služeb a efektivita provozu pří-
spěvkové organizace poliklinika je pro nás velmi 
důležitá,“ sdělil starosta města Zdeněk  Navrátil.

  (red)

Nové nálepky na auta jsou v prodeji
Od 16. srpna 2016 jsou v prodeji nové 

samolepky na automobily Na Žďár!. Tyto 
samolepky vzešly z grafické soutěže, kte-
rou město vyhlásilo již v listopadu loňské-
ho roku. Soutěž byla jednou prodloužena 
a své návrhy nové samolepky zaslalo přes 
dvacet soutěžících. Vítězem se nakonec 
stal pan Radek Sobotka. 

V současné době je možné si novou 
samolepku zakoupit společně s dalšími 
reklamními předměty města v Turistickém 
informačním centru na Staré radnici a v in-
formační kanceláři Městského úřadu. Cena 
jedné samolepky je 20 korun.  (red) Nová samolepka na auto. Foto: Nikola Adlerová

Jeden z Infopointů se nachází i v městském Relaxačním centru. foto: Nikola Adlerová
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Město Žďár nad Sázavou se přidalo k 
městům (jako je např. Chomutov, Klato-
vy), kde byl použit zákaz pobytu proti 
osobě, která se opakovaně dopouštěla 
deliktního jednání. Jednalo se o osobu, 
která svým protiprávním jednáním opa-
kovaně a významně narušovala místní 
záležitosti veřejného pořádku na území 
města Žďár nad Sázavou, zejména v okolí 
nádraží ČD ve Žďáře nad Sázavou.  

Uložit zákaz pobytu lze po splnění všech 
podmínek, které jsou uvedeny v § 15a záko-
na č. 200/1990 Sb. přestupkového zákona. 
Protože osoba L.Z. tyto podmínky naplnila,  
byl jí správním orgánem odboru majetko-
právního Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou uložen zákaz pobytu na území města 

Žďár nad Sázavou v době trvání tří měsíců. 
Do území města spadají i místní části Str-
žanov, Radonín, Mělkovice a Veselíčko. V 
případě, že se osoba v době trvání zákazu 
pobytu bude zdržovat na území města Žďár 
nad Sázavu, dopustí se trestného činu – ma-
ření úředního rozhodnutí a vykázání dle ust. 
§ 337 trestního zákoníku. O zákazu pobytu 
uvedené osoby byla vyrozuměna i Policie 
ČR a Městská policie ve Žďáře nad Sázavou. 
Obě tyto složky budou dbát na dodržová-
ní zákazu pobytu uvedené osoby. Město 
Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Policií ČR 
a Městskou policií Žďár nad Sázavou chce 
i prostřednictvím tohoto opatření zlepšit 
bezpečnostní situaci ve Žďáře nad Sázavou, 
zejména veřejný pořádek. 

 Tomáš Mahel

Mladí lidé mají často spoustu zajímavých nápadů, jak vylepšit 
svoje město. Většinou ale nemají finanční prostředky na jejich 

realizaci. Žďár nad Sázavou se již v loňském roce zapojil do projek-
tu Mládež kraji Vysočina, který mladým lidem pomáhá realizovat své 

vlastní nápady. Na finanční realizaci celého projektu se podílí rovným dílem s Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V letošním roce se před komisi 28. dub-
na 2016 dostaly čtyři projekty, které byly 
všechny finančně podpořeny. Celkem bylo 
mezi jednotlivé projekty rozděleno přes 110 
tisíc korun. Do konce roku se tedy obyvatelé 
města mohou těšit na nový Slackline park, 
který vznikne na Farských humnech, inter-
aktivní, venkovní, volnočasovou aktivitu 
Žďárský poutník, další informační ceduli s 
informacemi o žďárských hudebních usku-
peních nebo na běžecký závod centrem 
města - Žďárské schody.

Žďárské schody je projekt, který pod 
svým názvem skrývá běžecký závod napříč 
centrem města zahrnující výběhy do scho-
dů a překážky. Závod odstartuje 24. září 

2016 z parku Farská humna. Přednost do-
stanou mladí sportovci v dětském závodu, 
který se bude kvůli větší bezpečnosti ode-
hrávat pouze v areálu Farských humen.

Hlavní závod by měl odstartovat ve 
14.00 hodin. Prezentace účastníků proběh-
ne o hodinu dříve a startovné bude zcela 
zdarma. Ve startovním balíčku, který zá-
vodníci obdrží při prezentaci, budou moci 
nalézt kromě čísla také kartičky s tipy pro 
sportovce připravené profesionály, kteří se 
soustředí na zdravou výživu a sport. 

Závod bude zahrnovat výběhy do scho-
dů, překážky a přehrazení cest, které budou 
mít za úkol zpomalit závodníky a divácky 
zatraktivnit akci. Závodníci se v cíli budou 
moci občerstvit a nejlepší z nich budou od-
měněni. V rámci doprovodného programu 
bude na místě připraven stánek zabývající 
se zdravým životním stylem. Pro děti budou 
připraveny nejrůznější soutěže a hry.

 (red)

České dráhy, a. s., provozují a rozvíjejí 
celorepublikovou síť cyklopůjčoven pod 
označením ČD BIKE. Hlavním cílem je 
zvýšení potenciálu ekologické dopravy 
a dostupnosti turistických atraktivit v 
regionech. Díky dotaci Kraje Vysočina ve 
výši 150 tis. korun byly v květnu vybave-
ny a otevřeny dvě nové stálé půjčovny v 
železničních stanicích Třebíč a Žďár nad 
Sázavou. 

K dispozici jsou kvalitní pánská a dám-
ská zejména trekingová kola včetně výbavy. 

Výhodou půjčoven ČD BIKE je obecně jed-
notný systém v rámci celé ČR, přímá návaz-
nost na hromadnou dopravu, příznivé ceny 
půjčovného, zejména v kombinaci právě s 
dopravou vlakem a z pohledu cykloturistiky 
také možnost vrátit kolo v jiné než výpůjční 
stanici. Využití půjčoven každým rokem ros-
te a setkává se s kladnou odezvou u cyklo-
turistů. Právě rozšíření a zkvalitnění nabídky 
doprovodných služeb pro cykloturistiku je 
v souladu se Strategií rozvoje cykloturistiky 
a cyklodopravy v Kraji Vysočina a ve Žďáře 
nad Sázavou. (red)

Proběhněte se po městě, blíží se první ročník 
závodu Žďárské schody

Oprava elektroinstalace budovy Městského úřadu pokračuje

Informace k místnímu poplatku ze psů
Upozorňujeme držitele psů, že se blíží 

splatnost místního poplatku za 2. polole-
tí 2016, který má být uhrazen do 31. srp-
na 2016. Poplatek můžete uhradit hotově 
nebo platební kartou na pokladně Měst-
ského úřadu, 1. patro, dveře č. 36. Bezho-
tovostní platby provádějte pod přiděle-
ným variabilním symbolem na číslo účtu:  

19-328751/0100. 
Tato informace je určena držitelům psů s 

trvalým pobytem v bytových domech, pro 
držitele více psů a pro držitele psů v sídle 
podnikání, jejichž roční sazba poplatku je 
vyšší než 500 Kč. Bližší informace poskytne 
Miroslava Zachová na telefonním čísle 566 
688 147, email: miroslava.zachova@zdarns.

cz. Platnou obecně závaznou vyhlášku měs-
ta naleznete na webových stránkách měs-
ta www.zdarns.cz (záložka Městský úřad 
- Vyhlášky – Platné vyhlášky - Vyhláška č. 
5/2010, o místních poplatcích + dodatek č. 
2/2012). Děkujeme za včasnou úhradu po-
platku.  (oks)

Od dubna do konce listopadu 2016 
probíhá plánovaná postupná oprava 
elektroinstalace v budově Městského 
úřadu ve Žďáře nad Sázavou na Žižkově 
ulici. 

V době od 19. srpna 2016 do 12. září 
2016 budou pokračovat práce v pravé části 
1. patra. Z toho důvodu dojde k přemístění 
podatelny MěÚ a agend matriky, ověřování, 
CzechPointu, přestupků v dopravě, míst-
ních poplatků a ztrát a nálezů do náhrad-
ních prostorů. Ty se nacházejí ve 2. patře ad-
ministrativní budovy Úřadu práce ČR (celní 
úřad) na ulici Komenského 1786/25, která 
sousedí s budovou MěÚ. Pro jednodušší pří-

stup mohou klienti a návštěvníci úřadu vy-
užít dočasně obnovený průchod z budovy 
městského úřadu do sousední budovy přes 
tzv. propojovací krček (přes chodbu odbo-
ru životního prostředí mezi 3. a 4. patrem). 
Ostatní části budovy budou běžně přístup-
né a ve standardním provozu.

Pokladna MěÚ bude po výše uvedenou 
dobu přemístěna do přízemí budovy měst-
ského úřadu, vedle archivu.

Aktuální informace a předpokládaný 
harmonogram naleznete na www.zdarns.cz 
a v případě potřeby vám je poskytnou také 
pracovnice informační kanceláře při vstupu 
do budovy MěÚ. Děkujeme za pochopení a 
trpělivost! Tomáš Drdla Oprava elektroinstalace na MěÚ.   Foto: Tomáš Drdla

Žďár udělil první zákaz pobytuUPOZORNĚNÍ NA DOČASNÉ 
OMEZENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 
O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU

Městský úřad oznamuje, že z důvodu 
probíhající opravy elektroinstalace v budo-
vě Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavu 
na Žižkově ulici dojde v době od pátku 16. 
září 2016 do čtvrtku 29. září 2016 včetně 
k přesunutí agendy občanských průkazů, 
agendy cestovních pasů a ohlašovny-evi-
dence obyvatel do náhradních prostorů 
v administrativní budově Úřadu práce ČR 
(celní úřad) na ulici Komenského 1786/25, 
která sousedí s budovou MěÚ. Pro jedno-
dušší přístup mohou klienti a návštěvníci 
úřadu využít dočasně obnovený průchod 
z budovy městského úřadu do sousední 
budovy přes tzv. propojovací krček (přes 
chodbu odboru životního prostředí mezi 3. 
a 4. patrem).

Upozorňujeme, že z technických důvo-
dů nebude možno ve výše uvedené době 
přijímat žádosti o vydání cestovního pasu. 
Výdej již zhotovených cestovních pasů, 
stejně jako veškeré ostatní služby týkající 
se agendy občanských průkazů a ohlašov-
ny-evidence obyvatel budou zajištěny bez 
omezení. Žádost o vydání cestovního pasu 
je možné podat na kterémkoli jiném úřadu 
obce s rozšířenou působností, tzn. nejblíže 
např. Městský úřad Nové Město na Moravě, 
Velké Meziříčí, Bystřice nad Perštejnem, Ha-
vlíčkův Brod apod.

Omlouváme se za možné komplikace a 
děkujeme za pochopení.

 Jana Halušková

Kraj Vysočina podpořil rozvoj sítě půjčoven 
jízdních kol ČD BIKE, novou půjčovnu má i Žďár

Ztráty a nálezy 
Finanční odbor Městského úřadu ozna-

muje, že na ztráty a nálezy byly v období 
měsíce července 2016 předány následující 
nálezy, u kterých není znám jejich majitel.

Jedná se o peněženku nalezenou před 
Moučkovým domem, svazek klíčů s klíčen-
kou nalezenou na silnici u mostu u parkoviš-
tě, klíč a přívěšek na ruku nalezené na ulici 1. 
máje, peněženka s hotovostí - postoupeno z 
MěÚ Havlíčkův Brod, náušnice nalezena před 
budovou MěÚ, svazek klíčů nalezen před 
budovou MěÚ, svazek klíčů nalezen na ulici 
Novoměstská, látková skládací taška naleze-
na na náměstí Republiky, přívěšek nalezen u 
polikliniky, svazek klíčů nalezen v parku u 5. 

ZŠ, dětská mikina zapomenuta na Dětském 
dopravním hřišti, dámská bunda předána z 
ČD, batoh s oblečením a tenisovou raketou 
předán z ČD, batoh s hodinkami a plaveckými 
brýlemi předán z Relaxačního centra, sluneč-
ní brýle, náušnice, hodinky a koloběžka, sva-
zek klíčů nalezen u Bránského rybníka.

Tyto nálezy budou po prokázání vlastnic-
tví předány skutečnému majiteli. Seznam na-
lezených věcí z minulých měsíců je zveřejněn 
na úřední desce a na facebooku města. Bližší 
informace Vám poskytne Alena Benešová na 
tel. č. 566 688 146, mail alena.benesova@
zdarns.cz  nebo osobně v kanceláři finanční-
ho odboru v 1. patře Městského úřadu. 

 (red)

Aktivně pro Žďár přináší opravená hřiště a nové lavičky
V rámci projektu Aktivně pro Žďár měs-
to v předešlých měsících a číslech Žďár-
ského zpravodaje vyzývalo občany k 
zasílání tipů na umístění lavičky, přišlo s 
nabídkou spolupodílení občanů na péči 
o dětská hřiště a také představilo parti-
cipativní rozpočet města. 

Občané v městských částech již mohou 
pozorovat zlepšení v úpravě hřišť, jejich 
opravy či změny. Dětské hřiště na ulici Pe-
likánova získalo nové pletivo a branky. Na 
ulici Haškova přibyl pingpongový stůl a 
pro příští rok je zvažováno umístění her-
ních prvků. Také na Nádražní ulici se pilně 
pracovalo. Byl srovnán a vyměněn povrch 
hřiště pro míčové hry a vybudovány zábra-
ny proti spadnutí míče ze stráně. Ve druhé 
fázi příprav je také hřiště v ulici K Přehradě 
na Vysočanech. “V současné době je hotová 

vizualizace a zahajujeme první práce,” sdělila 
Radka Remarová, komunitní koordinátorka 
a kontaktní osoba projektu.

Jak pokračuje budování nových a oprava 
starých laviček? Z podnětů občanů bylo vy-
bráno pět tipů, které byly realizovány. Dvě 
nové lavičky vznikly na cyklostezce, jedna za 
mostem u fotbalového hřiště. Další vznikla 
u Konventského rybníka a umožňuje tak ne-

rušený odpočinek v blízkosti Zámku a Ze-
lené hory. Čtvrtá a velmi potřebná lavička 
je nově vybudována u Kauflandu. Poslední 
lavička vznikla v sídlišti Libušín v jednom ze 
dvorů. „Výzva pro zasílání tipů pro umístění 
laviček se osvědčila a plánujeme ji zopakovat 
příští rok,“ doplnila Remarová.

 Také participativní rozpočet nezahálí. 
Letos je přihlášeno šest projektů, které přes 
prázdniny prochází odborným zhodnoce-
ním pracovníky Městského úřadu a v září 
budou ve Žďárském zpravodaji představe-
ny v krátkých anotacích. 

Setkání s občany
7. září proběhne od 17.00 ve velké za-

sedací místnosti Městského úřadu veřejné 
diskuzní setkání a prezentace projektů ve-
řejnosti. Celý listopad bude možné mezi 
jednotlivými projekty hlasovat. Hlasování 
obyvatel o jednotlivých návrzích proběhne 
jak elektronicky na webových stránkách 
města, tak i fyzicky pomocí Žďárského 
zpravodaje a hlasovacích uren na obvyk-
lých místech ve městě. Vždy však bude nut-
né potvrdit své hlasy pomocí SMS. Každý 
hlasující bude moci udělit 2 pozitivní hlasy 
a 1 hlas negativní. Zvítězí projekty, které se 
budou místním lidem nejvíce líbit, budou 
jim připadat nejdůležitější a získají největší 
počet hlasů.  (red)
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Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež připravuje další ročník multižánro-
vého festivalového odpoledne, během kterého vystoupí hned několik hudebních ka-
pel a tanečních uskupení. Jedinečný festival se letos uskuteční 9. září 2016 od 15 hodin 
v prostorách prvního nádvoří Zámku Žďár nad Sázavou. Akce si klade za cíl především 
přiblížit veřejnosti nízkoprahová zařízení, minimalizovat předsudky vůči těmto zaří-
zením a poukázat na důležitost smysluplného trávení volného času dětí a mládeže. 

Multižánrový festival lze označit za pu-
tovní, neboť jej pořádají všechna nízkopra-
hová zařízení pro děti a mládež, spadající 
pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, a to 
vždy ve městě, ve kterém provozují svoji čin-
nost. Posláním nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež je poskytovat zázemí, pomoc 
a podporu dětem a dospívajícím, kteří se 
ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou 
jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality 
jejich života. Akce jako je Funny Fest pak na-
bízí jednu z možností jak blíže prezentovat  
tato zařízení široké veřejnosti. 

Nejedná se však o klasický festivalový 
program. Připraveny budou aktivity zamě- 
řené jak pro nejmenší děti, tak činnosti blíz- 

 
ké mládeži a dospívajícím a na své si přijdou 
i rodiče. Kromě poslechu několika hudeb-
ních kapel jako Like It, Amater, Popsmog, 
Anetta a Manželé Soukupovi bude pro ná-
vštěvníky připraven bohatý doprovodný 

program. Na akci vystoupí žáci Základní 
školy Komenského 6 se svojí bubenickou 
show, dále taneční uskupení Gingers, k vi-
dění bude také breakdance či romské tance. 
Účastníci si budou moci vyzkoušet slackli-
ne neboli moderní provazochodectví, při-
praveny budou kreativní a výtvarné dílny, 
soutěže, hry, obří bublifuk a chybět nebude 
ani fotokoutek, malování na tělo či turnaj 
ve stolním fotbálku. V rámci prevence bude 
připraven také slalom s brýlemi, které simu-
lují stav po požití alkoholu nebo marihuany. 

„Program je opravdu pestrý a bohatý, pro-
to věřím, že každý návštěvník si v něm dokáže 
najít to své a domů bude odcházet se spous-
tou nových a zajímavých zážitků. Dětem a 
mládeži pak především chceme ukázat mož-
nosti, jak lze aktivně trávit volný čas a jak se 
zabavit,“ sdělila Veronika Brychtová, vedou-
cí Ponorky NZDM.

Vstupné na akci je dobrovolné a výtěžek 
půjde na podporu Ponorky NZDM. 

 Tereza Mikešová

Adiktologická ambulance Spektrum 
bude rozšiřovat služby. Ke stávající in-
dividuální a rodinné terapii přibude i 
skupinová.

V říjnu 2016 se začne rodit terapeutic-
ká skupina pro osoby, které se potýkají 
se závislostí. „Jedná se o efektivní nástroj, 
který využívá k terapeutickým účelům sku-
pinovou dynamiku, tzn. vztahy a interakce 
mezi členy skupiny, a tím nabízí prožití širší 
sociální a vztahové roviny než terapie indi-
viduální,“ sdělila adiktoložka Adiktologic-
ké ambulance Spektrum Veronika Svobo-
dová. „Počítáme s tím, že možnost skupiny 
využijí jak lidé, kteří se potýkají se závislostí 
na alkoholu, tak i automatech, lécích, nele-
gálních návykových látkách nebo i hrách, 

sociálních sítích,“ doplnila Svobodová.
   Účast na skupině bude bezplatná. 

Skupina je plánována přibližně na 12 mě-
síců a předpokládá se setkávání 1x týdně 
na 90 minut. Přesný čas a den setkávání 
bude stanoven po vstupních rozhovo-
rech se zájemci. Podmínkou pro zařazení 
do skupiny je věk nad 18 let, abstinence 
a chuť na sobě pracovat za podpory od-
borníků. Účelem je udržení si abstinence 
a získání náhledu na svá trápení. Zájemce 
o účast ve skupině by měl do 31. srpna 
2016 kontaktovat Veroniku Svobodovou 
na telefonu 731 653 585 či e-mailu ve-
ronika.svobodová@kolping.cz. Následně 
proběhne osobní setkání, kde by se vzá-
jemně vyjasnila očekávání a možnosti 
spolupráce.  (red) Spektrum

Rodí se terapeutická skupina pro 
všechny, co se potýkají se závislostí

Žďárské Pointy mají za sebou devět měsíců činnosti
Od loňského listopadu fungují na poliklinice dvě nové služby, Family a Senior Po-
int. Family Point poskytuje rodičům možnost postarat se ve veřejném prostoru o své 
děti, organizuje pro ně besedy a přednášky, umožňuje jim získat kontakty na různé 
prorodinné organizace. Senior Point je informačním centrem pro seniory, kterým 
pomáhá v oblasti sociální, zdravotní, bezpečnostní nebo kulturní. 

Family Point rodiče nejčastěji vyhledá-
vají kvůli možnosti nakojení, přebalení či 
nakrmení dětí. Pro tyto účely je vyhrazena 
místnost, kde rodiče mohou fyziologické 
potřeby svých dětí v klidu obstarat.  „Tuto 
možnost využívají nejen maminky, které 
navštěvují ambulance lékařů, ale i rodiče z 
okrajových částí města či vesnic při svých po-
chůzkách po městě,“ uvedla kontaktní pra-
covnice Family Pointu Barbora Marinčová. 
V letních měsících je Family Point vyhledá-
vaným místem pro turisty, kteří do Žďáru 
cestují s dětmi. 

Velkou oblastí práce Family Pointu je or-
ganizování jednorázových i pravidelných 
akcí či besed a přednášek s tématy, která 
jsou pro rodiče zajímavá a potřebná. Pro-
běhla akce Jarní dny, které se zúčastnily 
všechny Family Pointy v Kraji Vysočina. Ro-
diče mohli také navštívit přednášku zdra-
votnického záchranáře o první pomoci při 
akutních stavech u dětí, dozvědět se, jak 
zdravě vařit svým dětem, nebo diskutovat 
o nástrahách internetu s lektory progra-
mů primární prevence na školách. Pro děti 
všech věkových kategorií je určeno pra-
videlné cvičení Děti v pohybu. Do června 
letošního roku navštívilo Family Point 1599 
malých i velkých návštěvníků. 

Family Point nabízí rodičům také kon-
zultační a poradenskou činnost. Kontaktní 
pracovník pomáhá zájemcům řešit různé 
sociální, psychologické či výchovné obtíže. 
V případě složitějších problémů doporučí 
další odborné organizace, které se na daný 
problém specializují. 

Do Senior Pointu si v průběhu deví-
ti měsíců našlo cestu 251 seniorů – osob 
starších 55 let. Někteří jej využívají jako  

 
útulné místo, kde si mohou dát dobrou 
kávu při čekání na autobus nebo výsledky 
vyšetření. „Senioři u nás mají k dispozici no-
viny a časopisy, využít mohou také bezplatný 
internet či si vyřídit Senior Pas, který jim po-
skytuje velké množství výhod. Mnoho z nich 
si také potřebuje popovídat nebo se poradit v 
tíživých životních situacích,“ sdělila kontakt-
ní pracovnice Petra Nováčková. 

Také pro seniory organizují kontaktní 
pracovnice besedy, přednášky a pravidel-
né akce. Vyhledávané je například cvičení 
seniorů s názvem Cvičte s námi, které vede 
zkušená fyzioterapeutka. Zajímavým poči-
nem je Zdravotní monitoring, který probí-
há ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou. „Jednou za měsíc si mohou 
zájemci nejen z řad seniorů nechat změřit 
krevní tlak a zjistit množství tuku v těle na 
speciální váze,“ dodala Petra Nováčková. 

Senior Point také nabízí občanům měs-

ta dvakrát do měsíce služby Alzheimer po-
radny. Ta je určená samotným nemocným, 
kteří si uvědomují své potíže s pamětí, ale i 
příbuzným, kteří o osoby s demencí pečují. 
Díky stále se zvyšujícímu množství osob s 
demencí je tato poradenská činnost velmi 
aktuální a pro oblast města Žďáru a okolí 
zároveň i unikátní.  

V říjnu letošního roku připravují pracov-
nice Senior Pointu blok akcí, které připo-
menou Mezinárodní den seniorů. Během 
této akce dojde ke slavnostnímu vyhlášení 
právě probíhající soutěže Rodina a jak ji 
vidím já.  V rámci Family Pointu se mohou 
návštěvníci na podzim těšit například na 
besedu o udržení zdravého sebevědomí 
na rodičovské dovolené, na tvořivou dílnu 
nebo zážitkový seminář Vidět s úsměvem, 
který přibližuje každodenní život nevido-
mých. 

Oba Pointy najdou zájemci ve čtvrtém 
patře Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou v 
prostorách Rodinného centra Srdíčko. Ote-
vřeno je každý všední den od 8.00 do 15.00 
hodin. Přístup do Pointů je bezbariérový, 
všechny nabízené služby jsou poskytovány 
zdarma.  Barbora Marinčová

2. ročník multižánrového festivalu Funny Fest je za dveřmi

Děti se v našem městě nudit nemusejí
Smysluplné trávení volného času je ne-
oddělitelnou součástí výchovy dětí a 
mládeže. Ta musí stát na třech pilířích – 
rodina, škola, volný čas. Všem třem těm-
to oblastem je třeba věnovat pozornost. 
Pokud jeden z pilířů nestojí na pevných 
základech, zdravému rozvoji dítěte něco 
chybí. Rodiče ze Žďáru nad Sázavou a 
okolí mají možnost seznámit se s nabíd-
kou dětských organizací ve středu 7. září 
u kulturního domu od 14.00 do 17.00 ho-
din v rámci projektu Volný čas není nuda, 
který je realizovaný Radou dětí a mláde-
že kraje Vysočina.

„Naším cílem je ukázat rodičům a dětem 
širokou škálu možností, jak trávit volný čas. 
Děti si mohou vyzkoušet nejrůznější aktivity 
a zároveň se rovnou mohou zeptat představi-
telů jednotlivých organizací na podrobnosti,“ 
sdělil za organizátory předseda Rady dětí a 
mládeže kraje Vysočina Jan Burda. „Chceme 
rodičům usnadnit rozhodování a především 
jim ukázat, že jejich děti mohou trávit volný 
čas smysluplně,“ dodal Burda.

Pokud se nějaký rodič rozhodne přihlá-
sit své dítě do oddílu či kroužku, je podle 
Burdy důležité věnovat trochu času jeho vý-
běru. „Rodiče by se s organizací a vedoucími 

měli seznámit, aby věděli, co je její náplní a 
kam budou dítě posílat,“ poradil Jan Burda. 
Důležité je také přizpůsobit výběr kroužku 
povaze a schopnostem dítěte.

Mnoha rodičům se může zdát, že vý-
sledky takové pravidelné výchovy jsou pro 
ně nezajímavé. „Zapojení se do nějakého 
oddílu je pro dítě zkušenost, která se nepro-
jeví hned druhý den. Trávení volného času s 
vrstevníky při společném programu se zúročí 
až časem. V budoucnosti však budou z této 
zkušenosti děti těžit,“ tvrdí Jan Burda. Děti 
se mohou během školního roku zapojit do 
nejrůznějších aktivit – mohou chodit do 
přírody, jezdit na vodu, věnovat se modela-
řině, chovat exotická zvířata, spát pod sta-
nem nebo širákem, tancovat a celou řadu 
dalších zajímavých věcí.

Více informací a podrobnosti o jednot-
livých organizacích najdete na www.vol-
nycas-vysocina.cz. Záštitu nad projektem 
převzali, mimo jiné, senátor Miloš Vystrčil, 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a sta-
rosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil. 
 (red)

Volný čas není nuda. Foto: archiv

9. ročník akce Rozhodni se sám je zaměřen na zdravý životní styl
Akce Rozhodni se sám určená pro děti 
a mládež zaměřená na osvětu a pre-
venci se bude konat na konci prázdnin 
v pátek 26. srpna 2016 v parku na Far-
ských humnech. Jedná se již o 9. ročník 
tradiční letní akce pro děti a jejich ro-
diče. Pořadatelem je Kolpingovo dílo 
České republiky, Spektrum - centrum 
primární prevence a drogových služeb 
a oddíl házené TJ Sokol Nové Veselí.

Smyslem akce je preventivně působit 
na děti a jejich rodiče v řadě rizikových 
oblastí, kterými jsou například užívání ná-
vykových látek, vztahy, trávení volného 
času, péče o zdraví, rizika internetu a jiné. 

V předchozích ročnících byl program 
zaměřen například na bezpečnost v do-
pravě nebo chování na internetu, v roce 
2016 bude hlavním tématem zdravé stra-
vování a pohyb. Každý ročník má také 
svého patrona z řad známých osobností. 
Letos to bude v regionu oblíbený sporto-
vec Lukáš Kourek, reprezentant ČR, úřa-
dující Mistr ČR v přespolním běhu, účast-
ník ME, Poháru evropských zemí a dalších 
mezinárodních podniků. V minulosti to 
byli například zpěvák Ben Cristovao nebo 
sportovní legenda Jarmila Kratochvílová. 
Již pravidelným návštěvníkem akce je 
Milan Řezníček, známý moderátor Rádia 
Vysočina. Návštěvnost v předchozích roč-

nících překračovala 400 dětí, mladých lidí 
a rodičů. Účast ve všech aktivitách je pro 
návštěvníky zdarma.

 (red)

Rozhodni se sám 2014 Foto: adl
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V hlavní výstavní budově Regionální-
ho muzea města Žďáru nad Sázavou se 
pro vás od 5. září do 20. září připravuje 
nová výstava „Pojďte s námi do lesa“. To 
ovšem neznamená, že je muzeum zavře-
né. Trvalá expozice města v Moučkově 
domě je vám k dispozici celoročně od 
úterý do neděle, prohlídky se konají vždy 
od 9.00 do 17.00 v každou celou hodinu 
krom 12.00 (polední přestávka), poslední 
prohlídka začíná v 16.00. Vstupenky se 
kupují v hlavní muzejní budově na Tvrzi.

 Stanislav Mikule

Výstava vás provede typickým lesem 
Žďárska. Dozvíte se, jaké druhy stromů, 
zvěře i ptactva můžete v lese nejčastě-
ji potkat, která zvířata nemají myslivci 
jakožto invazní druhy rádi, kdy byl za-
střelen poslední vlk na Vysočině i jaké je 
myslivecké desatero. Čekají na vás také 
základní informace o myslivosti, o jejím 
významu pro dnešní lidmi značně přetvo-
řenou krajinu i o jednom slavném čes-
kém lesníkovi, bez nějž by se tato výsta-
va nemohla uskutečnit, protože by naše 
muzeum neexistovalo. Výstava je určena 
všem zájemcům o naši přírodu. A jak už 
je v Regionálním muzeu dobrým zvykem, 
nebudou chybět ani oblíbené interaktivní 
prvky pro malé i velké zvědavce. Výstava 
bude veřejnosti poprvé otevřena 20. září 
a potrvá do 13. listopadu. 

 Pavel Elbl

Místem odpočinku kolejiště
V pozdních odpoledních hodinách se 

rozezvučela tísňová linka městské policie. 
O pomoc požádali zaměstnanci Českých 
drah, kteří při posunování vlakové soupra-
vy spatřili v kolejišti ležící dívku, která odmí-
tala kolejiště opustit. Na místo vyjela naše 
hlídka. S dívkou se nepodařilo navázat ko-
munikaci, naopak byla agresivní, nespolu-
pracovala a z jejího chování bylo zřejmé, že 
je pod vlivem alkoholu nebo návykových 
látek. Dívku se hlídce posléze podařilo vy-
vést z kolejiště, ale vzhledem k jejímu stavu 
byla na místo přivolána RZS. Posádka RZS 
provedla nezbytné vyšetření dívky a roz-
hodla o jejím převozu do nemocnice.  Celá 
událost byla předána k dalšímu opatření 
Policii ČR.   

Občané chtějí pěkné město
V okolí Domu s pečovatelskou službou 

na ulici Libušínská jsou místa, kam si mo-
hou lidé zajít posedět do parku. Tato místa 
jsou vybavena lavičkami, které byly nedáv-
no opraveny a natřeny.  Všímavý občan si 
všimnul zvláštní aktivity 3 mladíků, kteří 
si vybrali jednu z laviček k realizaci svých 
výtvarných dovedností. Toto jejich jednání 
oznámil na linku 156 a zároveň jejich počí-
nání nafotil.

Při příjezdu hlídky na popsané místo 
bylo zjištěno, že mladíci dokončují své dílo 
a před hlídkou se snaží co nejrychleji odejít.  
Služebním vozidlem jim byl odchod zne-
možněn, mladíci byli vyzváni, aby se vrátili 
ke svému výtvarnému projevu, kde bylo 
zjištěno, že se jedná o kresbu fixem, prove-
denou na lavičce, která je majetkem města. 
Z důvodu podezření ze spáchání trestného 
činu byla na místo přivolána Policie ČR. Ta 
si celou událost převzala k dalšímu šetření.

Na závěr: Trestný čin „Poškozování cizí 
věci“ mimo jiné – kdo poškodí cizí věc tím, 
že ji postříká, pomaluje či popíše barvou 
nebo jinou látkou.

Změna realizace Obecně prospěšných 
prací

V letošním roce po vyřízení všech admi-
nistrativních záležitostí roku převzala měst-
ská policie od Odboru komunálních služeb 
MěÚ výkon obecně prospěšných prací. V 
měsíci dubnu začali na území města praco-
vat klienti, kteří provádí úklid komunikací a 
veřejných prostranství. 

Od poloviny dubna se na úklidu podílí 5 
klientů, kteří ve prospěch města odpraco-
vali více jak 250 hodin.   

Ne všichni se však staví k tomuto zodpo-
vědně a z tohoto důvodu došlo v jednom 
případě ke zrušení Dohody o realizaci OPP 
ze strany poskytovatele. O osudu klienta 
rozhodne soud.

 Městská policie Žďár nad Sázavou

Městská policie 
informuje

Trvalá expozice dějin města je k dispozici

Moučkův dům Foto: Kamila Dvořáková

Pojďte s námi do lesa

Městská policie hledá další dva 
bezpečnostní asistenty

Školní rok klepe na dveře, jak to bude s prázdninami?

Vzpomínka na konec školního roku.
Konec školního roku a přechod na dru-

hý stupeň základních škol oslavily děti 
návratem do své školky. Vzaly s sebou 
mámy i táty a vrátily se do svých před-
školních let. Všichni i se svými učitelkami 
prožili hezké odpoledne plné vzpomínání 
a dobré nálady. 

 Eva Chlubnová, MŠ Sluníčko Děti z MŠ Sluníčko po několika letech. Foto: archiv

ilustrační foto, les Foto: Zdeněk Málek

Město Žďár nad Sázavou realizuje již přes 
rok projekt s názvem Bezpečnostní asis-
tent, jehož cílem je podpořit širší zapoje-
ní veřejnosti do zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku. Projekt 
počítá se zapojením obyvatel obce do 
aktivit, jež jsou pro ostatní obyvatele pří-
nosné a veřejností požadované. Tyto ak-
tivity pak přispějí ke zlepšení bezpečnos-
ti v obci. Bezpečnostní asistenti spadají 
pod městský projekt Aktivně pro Žďár. 

V letošním roce by měl být počet bez-
pečnostních asistentů navýšen ze čtyř na 
šest. Bezpečnostním asistentem se může 
stát člověk v produktivním, ale i seniorském 
věku. 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 zdra-
votně způsobilý a 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 vý-
uky. Bližší informace případným zájemcům 
podá kontaktní osoba, kterou je vedoucí 
městské policie Martin Kunc, nebo pre-
ventistka městské policie Dagmar Pálková. 
Informace zájemcům mohou být předány 
osobně na služebně městské policie nebo 
telefonicky na čísle 566 622 588. Všichni 
bezpečností asistenti budou proškoleni 
pracovníky městského úřadu.  (red)

Bezpečnostní asistent Zdeněk Zyka Foto: adl

Děti se přišly podívat do své školky. Foto: archiv

Do „sluníčkové“ školky se vrací děti i po letech

Období školního vyučování ve školním 
roce 2016/2017 začne ve všech základ-
ních školách, středních školách, základ-
ních uměleckých školách a konzervato-
řích ve čtvrtek 1. září 2016.  Vyučování 
bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 
31. ledna 2017. Období školního vyučo-
vání ve druhém pololetí bude ukončeno 
v pátek 30. června 2017. 

Podzimní prázdniny připadnou na 
čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2016. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v 
pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondě-
lí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 
3. ledna 2017. 

Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 3. února 2017. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 

jsou v okrese Žďár nad Sázavou stano-
veny od pondělí 20. února do pátku 24. 
února 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na 
čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od sobo-
ty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

 (red)

Active – středisko volného času nabízí 
i v nadcházejícím školním roce širokou 
škálu nejrůznějších zájmových krouž-
ků a kurzů pro děti od 3 do 15 let. Vybí-
rat pro své ratolesti můžete z technic-
kých kroužků a kurzů, přírodovědných 
kroužků, sportovních, tanečních a 
pohybových kroužků, ale také z jazy-
kových kroužků, výtvarné a estetické 
výchovy a hudebních kurzů a kroužků. 

Novinkou v letošním roce je například 
kroužek NERF, střelba z dětské pistole. 
Kroužek není jen bezhlavé střílení kolem 
sebe. Je to společná kooperace v týmu, 
v níž si každý jednotlivec osvojí svoji roli, 
kterou přispěje ke splnění úkolu v podo-
bě zásahu cílového terče. Kroužek přispí-
vá k získání obratnosti, zdatnosti a učí 
děti rozhodovat se pod tlakem. Další no-
vinkou letošního roku je myslivecký krou-
žek, který je vhodný pro děti od 8 let. Děti 
se dozví o souboru činností prováděných 
v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři. Zís-
kají znalosti v myslivecké zoologii, péči o 
zvěř, myslivecké kynologii, dendrologii, 
botanice, zbraních a lovectví. Mezi taneč-
ními kroužky a kurzy se letos nově objeví  
například Country tance, které jsou vhod-
né pro děti od 7 do 18 let a Latinskoame-
rické tance pro páry od 8 let. 

Pro mladé nadějné hudebníky jsou v 
letošním roce opět připraveny kurzy flét-
ny, elektronických varhan, klavíru, akor-
dické kytary nebo zpěvu.

Sportovci by naopak neměli přehléd-

nout kroužek atletiky, badmintonu, bě-
žeckého lyžování, aerobicu, florbalu nebo 
třeba kickboxu, parkouru, sebeobrany, 
orientačního běhu a moderní gymnas-
tiky. Ke sportovním kroužkům pak patří 
také slackline, neboli moderní prova-
zochodectví a mnoho dalšího.

Více informací a kompletní nabídku 
kurzů a kroužků pro školní rok 2016/2017 
naleznete na webových stránkách www.
activezdar.cz nebo se můžete na cokoli 
zeptat na e-mailu krouzky@activezdar.cz. 
Od 1. září 2016 je 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)

Nabídka zájmových kroužků 
Active – středisko volného času

Letní tábor 2016 - Já padouch Foto: Active-svč

Rodiče prvňáků 
čeká zápřah

Odvést dítě včas do školy, pomoci mu s 
úkoly a trpělivě mírnit jeho stres. Dobrý 
start je hlavně na rodičích.

Nástup do první třídy bývá většinou ná-
ročnější pro rodiče než pro dítě. Do chvíle, 
než potomek usedne do školní lavice, jede 
rodina v podstatě ve volném režimu. Z ma-
teřské školy se snadno omlouvá a pokud 
dítě dorazí o deset minut později, nic závaž-
ného se neděje stejně jako v případě, kdy se 
hodí dítě vyzvednout hned po obědě. 

Rodiče by si měli v každém případě uvě-
domit, že každé dítě je jiné, a proto ve vzta-
hu k nim nelze postupovat podle jednot-
ného mustru. Dítě bude potřebovat jejich 
podporu a porozumění. A máma s tátou by 
rozhodně neměli šetřit slovy chvály, když se 
něco povede, a naopak povzbuzení, když 
něco právě nejde. Mýlkou by také bylo do-
mnívat se, že úderem 1. září se z dítěte stane 
vzorný školáček se vzorně připravenou taš-
kou, ořezanými tužkami a pastelkami a vždy 
včas skvěle vypracovanými úkoly.

Příprava na první školní rok není jedno-
duchá ani pro děti, ani pro rodiče. Proto lze 
jen popřát: Vykročte 1. září pravou nohou a 
hodně štěstí!  (red)

Víte, že...
Ve školním roce 2015/16 docházelo do základ-
ních škol (za celou obec s rozšířenou působností)   
3 707 žáků, ve Žďáře to bylo 2 049 žáků, z toho 
986 dívek. Do mateřských škol docházelo 1 495 
dětí, ve Žďáře bylo přihlášených do mateřských 
škol 700 dětí, z toho 336 dívek. Prvňáčků bylo ve 
školním roce 2015/16 celkově 472, ve Žďáře pak 
268, z toho 127 dívek. Letos v září usedne v na-
šem městě do lavic podle předběžných informací 
211 žáků prvních tříd. (ošks)
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Ve čtvrtek 6. října 2016 v 18 hodin se 
představí v bazilice Nanebevzetí Pan-
ny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad 
Sázavou houslový virtuos Pavel Špor-
cl spolu s orchestrem Barocco sempre 
giovane (Baroko stále mladé) v pro-
gramu s názvem „To nejlepší z baroka“. 
Návštěvníci koncertu se mohou těšit 
na nejslavnější díla Johanna Sebastia-
na Bacha, Antonia Vivaldiho a dalších 
barokních mistrů.

Pavel Šporcl patří k nejvýraznějším a 
současně nejpopulárnějším osobnostem 
současné generace houslistů. Studoval 
na Pražské konzervatoři a Hudební fa-
kultě AMU ve třídě prof. Václava Snítila, 
v letech 1991–1996 pak v USA. Je nosite-
lem mnoha významných cen – laureátem 
mezinárodní soutěže Pražské jaro, Ceny 
Společnosti Bohuslava Martinů, vítězem 
soutěže Holland Music Session World 
Tour Competition a laureátem soutěže 
ARD Mnichov. Pavel Šporcl vystupuje 
pravidelně na koncertech nejen v Evropě 
(Německo, Rakousko, Velká Británie, Ho-
landsko, Itálie, Španělsko), ale často též v 
USA, Kanadě i Japonsku.

Barocco sempre giovane (Baroko stále 

mladé) je soubor složený ze špičkových 
mladých profesionálních hudebníků. 
Specializuje se na interpretaci skladeb 
vrcholného baroka, nevyhýbá se však ani 
jiným slohovým obdobím. Má za sebou 

stovky významných koncertů, je často 
zván na zahraniční koncertní turné i me-
zinárodní hudební festivaly. Spolupracuje 
s předními českými i zahraničními sólisty 
a s celou řadou vynikajících mladých hu-
debníků a laureátů mezinárodních inter-

pretačních soutěží.
Předprodej vstupenek začíná 5. září 

2016 v Informačním centru Stará radnice, 
Žďár nad Sázavou, tel.: 566 625 808, na 
www.ticketportal.cz a před koncertem v 

místě jeho konání.
Nad koncertem převzal záštitu staros-

ta města Žďár nad Sázavou Zdeněk Na-
vrátil.

 (red)

Houslový virtuos Pavel Šporcl přijede do Žďáru nad Sázavou 

Pavel Šporcl je nositelem významných ocenění, koncertuje po celém světě. Foto: Lenka Hatašová

Festival folkové a country hudby Horácký džbánek proběhl 5. a 6. srpna 2016 na 
nádvoří zámku rodiny Kinských ve Žďáře nad Sázavou. Letos se konal již třicátý 
čtvrtý ročník, na který se opět sjeli návštěvníci z celé republiky. Publikum na Ho-
ráckém džbánku nehledá jen hudbu, lidé přichází zároveň za jedinečnou atmo-
sférou, kterou je festival proslulý. Hodně k tomu přispívá místo, kde se Džbánek 
koná. „Zámecké nádvoří je plné zeleně, ze všech stran chráněné, je to ideální pro-
stor,“ sdělila Marcela Lorencová, ředitelka příspěvkové organizace Kultura Žďár, 
která Džbánek organizuje. Navíc hudbu vždy doplňuje doprovodný program.

Páteční pozdní odpoledne přivítalo 
návštěvníky chladným a ne příliš vlídným 
počasím. To ale nic neubralo na hudebním 
zážitku, který všem přítomným připravili 
interpreti prvního festivalového dne. Pro-
gram byl zaměřen především na country  

 
notu s Robertem Křesťanem a skupinou 
Trapeři, Jitkou Vrbovou a Tomášem Lin-
kou a jeho Přímou linkou. Večer pak patřil 
slovenské kapele Lojzo, jejichž závěrečné  
vystoupení v kostýmech Alexandrovců a 
věrné provedení písní tohoto hudebního 
tělesa zvedlo ze židlí i poslední, dosud ne-
tančící, posluchače.

Sobotní slunečné odpoledne bohatě 
vynahradilo nižší páteční účast. „Fronty 
návštěvníků před vstupem na zámek nám 
připomněly staré ročníky Horáckého dž-
bánku, kdy festivalů bývalo poskromnu a 
chuť po muzice veliká,“ přiblížila sobotní 
den ředitelka Kultury Žďár Marcela Lo-
rencová. V sobotním programu nechyběl 
například Kamil Střihavka se skupinou 
Leaders, Jan Nedvěd s Pavlem Helánem 
a Jindrou Konířem, Oldřich Kaiser a Dáša 
Vokatá a další. Za zmínku určitě stojí také 
trio Petry Börneové, jejichž vystoupení se 

rozhodně mezi známějšími interprety ne-
ztratilo. Akordeon a zpěv kapelnice dopl-
nila kytara jejího partnera a bubny jejich 
sedmiletého syna. Svižné regge skupiny 
Švihadlo pak v závěru vystřídala stálice 
Horáckého džbánku, vizovický Fleret. 
„Neuvěřitelný náboj a energie „valachů“ 
pak téměř bez oddechu jeden a půl hodino-
vého koncertu zakončily sobotní hudební 
maraton. Věříme, že si na něm každý našel 
to své. A pokud jste prožili příjemný, odpo-
činkový a pohodový víkend, pak Horácký 
džbánek splnil své poslání. 34. ročník Ho-
ráckého džbánku končí, ať žije Horácký dž-
bánek číslo 35,“ zhodnotila letošní ročník 
ředitelka příspěvkové organizace Kultura 
Žďár Marcela Lorencová.

 (red)

Srpen ve městě patří již 34 let Horáckému džbánku

Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá Foto: Jiří Pavlíček 

Horácký džbánek 2016 Foto: Jiří Pavlíček

Žďárská rodačka přiveze do Městského divadla pozoruhodné 
vyprávění o životě po životě
Městské divadlo uvede 21. září 2016 představení Dar z nebes. Činoherní hudební 
představení. Příběh radosti, který začal slzami. Třetí představení Léčivého divadla 
Gabriely Filippi na motivy knižního bestselleru zaznamenává pozoruhodné vy-
právění o životě po životě. Diváci se seznámí se skutečnostmi, které vrhají světlo 
na tajemství posmrtného života. Tyto poznatky mohou být zdrojem porozumění 
velmi potřebného pro dnešní svět a zejména pro ty, jejichž blízcí již odešli. Podle 
skutečné události. 

Ve druhé části představení bude hos-
tem manžel Gabriely Filippy Pavel Karoch 
– výtvarník a fotbalový expert ČT. Pavel 
se věnuje mystice sportu, partnerských 
vztahů, rodiny, umění, snů a astrálnímu 
cestování. 

Herečka a autorka Léčivého divadla 
Gabriela Filippi – rodačka ze Žďáru nad 
Sázavou, se již od dívčích let věnuje me-
tafyzice a v ní hledání smyslu života. Před 
pěti lety vytvořila Léčivé divadlo, které se 
věnuje spojení umění a spirituality. Vy-
tvořila tři divadelní představení Andělé 
v mém srdci, Chlapec, který viděl pravdu 
a Dar z nebes, ve kterých divákům nabízí 
s humorem příběhy věnující se tématům 
přesahujícím běžné lidské vnímání. Život  

 
po životě, komunikace s duchovními svě-
ty, hledání a nalézání lidského štěstí, kte-
ré je uvnitř nás samotných . Díky emocím, 
které divák v divadle prožije, a informa- 
cím, které získá, může snáze nahlédnout 
do svého vnitřního světa. Na podzim le-
tošního roku Léčivé divadlo uvede pre-
miéru představení Anastasia na motivy 
světového bestselleru autora Vladimíra 
Megreho. 

Každé představení má dvě části – prv-
ní část je činoherní a ve druhé proběhne 
rozhovor s hostem. Do druhé části před-
stavení jsou zváni významní hosté s du-
chovním přesahem, znalostmi a zkuše-
nostmi z různých alternativních oborů, se 
kterými si Gabriela povídá o jejich životě, 

práci, poznání. Jedná se o léčitele, terape-
uty, astrology, profesory, lékaře, spisova-
tele, ale i vědce, kteří jsou si vědomi, že 
jejich obory jsou součástí stvoření a jsou 
schopni je nahlížet alternativním způso-
bem. Diváci také mají možnost zapojit se 
svými dotazy.

Gabriela Filippy Foto:  archiv

K prázdninové pohodě ve městě přispěly i filmové večery pod širým nebem
Začátkem srpna do města zavítal 
jako již tradičně kinematograf brat-
ří Čadíků. Vzhledem k termínu, který 
korespondoval s konáním folkového 
festivalu Horácký džbánek, byl kine-
matograf přesunut z centra města do 
přírodního amfiteátru na Piláku. Závěr 
letních prázdnin patřil v rámci jeřabi-
nových slavností příspěvkové organi-
zaci Kultura Žďár, která od 18. do 20. 
srpna poprvé samostatně organizo-
vala venkovní promítání v prostoru za 
Domem kultury.

Letní promítání pořádané příspěv-
kovou organizací Kultura Žďár divákům 
nabídlo nejen kvalitní snímky, ale i ven-
kovní občerstvení, opékání špekáčků a 

kempování rodičů s dětmi. Ve čtvrtek a 
v pátek promítání předcházel jeřabinový 
program, který byl doplněn účinkujícími 
z partnerských měst, kteří byli zrovna v 

těchto dnech na návštěvě Žďáru nad Sá-
zavou. Nedělní promítání se již uskutečni-
lo v Kině Vysočina.

 (red)

Kinematograf bratří Čadíků 2014 - ilustrační foto. Foto: René Rámiš 

Partnerská města se podílí na programu letošních Slavností jeřabin
Vrchol léta patří ve Žďáře nad Sázavou 
tradičně Slavnostem jeřabin, několikatý-
denní přehlídce rozmanitých kulturních 
akcí. Start letošního festivalu byl propo-
jen s návštěvou delegací z partnerských 
měst z Cairanne, Flobecqu a Schmöllnu. 
V rámci prvních několika dní festivalu 
proběhlo také letní kino za Domem kul-
tury.

Prvním účinkujícím letošního ročníku 
byl opět Žďárský swingový orchestr, který 

se představil ve čtvrtek 18. srpna 2016 na 
náměstí Republiky. Následovala vernisáž 
výstavy na Staré radnici, po které se dění 
přesunulo společně s belgickými obry za 
Dům kultury, kde byly již připraveny taneč-
ní soubory ze Žďáru i partnerských měst. 
Po vystoupení se příchozí hosté mohli ob-
čerstvit v piknikovém stanu, který nahradil 
každoroční slavnostní raut na Staré radnici. 

Vedle tradičních akcí, jako je prohlídka 
věže kostela sv. Prokopa, farmářských trhů 
nebo tvůrčích dílem v Umění srozumitelně, 

je letos připraveno něco úplně nového. Po 
mnoha letech se do Žďáru vrátilo sochařské 
sympozium. Od 22. srpna budou tři umělky-
ně po dobu 14 dnů v areálu Sboru dobro-
volných hasičů na ul. Dvorská vytvářet díla z 
pískovce. Za zmínku jistě stojí také plánova-
ná prohlídka Muzea nové generace Cesta za 
světlem v podání  tanečnic ze souboru GEN 
Žďár nad Sázavou, která se uskuteční 17. 
září 2016. O zakončení slavností se postará 
dětský pěvecký sbor Žďáráček v neděli 18. 
září 2016 na Staré radnici.  (red)
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Oddíl Judo Orel Jednota Žďár nad Sázavou pořádá

pro mláďata, mladší žáky a žákyně, starší žáky a starší žákyně

Pořádáno
za technické 
a finanční podpory
KSJu Vysočina
a města Žďáru n. Sáz.

Občerstvení
zajištěno,
přezůvky 
s sebou.

Turnaj 
je zařazen

do série 
POHÁRU 

VYSOČINY
2016.

více informací najdete na:
www.judoorelzr.cz

1. ročník

 
O ŽĎÁRSKOU HVĚZDU

TURNAJE
O ŽĎÁRSKOU HVĚZDU

3. září 2016 3. září 2016 
od 9.00 hod. ve sportovní hale 

na Komenského 4, Žďár nad Sázavou

TURNAJE

INZERUJTE 
ve Žďárském zpravodaji.

Dejte o sobě vědět jedenácti tisícům 
domácností v našem městě a okolí.

Ceník a podrobné informace o  možnosti inzerovat 
ve  Žďárském zpravodaji naleznete na webových stránkách 
města WWW. ZDARNS.CZ v sekci Žďárský zpravodaj.

Objednávkový formulář inzerce.

Dotazy, objednávky: Miroslav Skalník 
tel.: 773 794 139, e-mail: inzerce@zdarns.cz

 Řádková inzerce:

 Koupím udržovaný byt. Děkuji T: 606 158 288.

 Hledám RD/chalupu ke koupi. T: 737 309 875.

V září proběhne 1. ročník turnaje v judu o Žďárskou hvězdu
Organizační výbor oddílu Orel jedno-
ta Žďár nad Sázavou oddílu juda zve 
všechny příznivce sportu a juda ob-
zvlášť na 1. ročník turnaje O Žďárskou 
hvězdu, který se koná v sobotu 3. září 
2016. 

Tento turnaj je určen pro dívky a chlap-
ce od nejstarších U15 (ročníky 2002, 2003) 
dále pak U13 (ročníky 2004, 2005), U11 
(ročníky 2006, 2007), U9 (ročníky 2008, 
2009), U7 (ročníky 2010 a mladší). Turnaj 
se koná ve Sportovní hale Komenského 
4, Žďár nad Sázavou. Začátek turnaje je 
stanoven na sobotu 3. září 2016 v 10.30 
hodin. Tento turnaj je zařazen do série PO-

HÁRU VYSOČINY 2016.
Turnaj je pořádán za technické a finanč-

ní podpory KSJu Vysočina a města Žďáru 
nad Sázavou.

Pro oddíl juda Orel a juda Orel jednota 
Žďár nad Sázavou je tento turnaj velkou 
třetí následující akcí. První velkou akcí bylo 
oddílové soustředění v Polničce od 23. 7. 
–30. 7. 2016. Druhou akcí velkého mezi-
národního významu bude účast převážné 
části oddílu na mezinárodním turnaji v 
judu v městečku Siklós v Maďarsku, který 
se uskuteční od 26. 8. –28. 8. 2016.

 
 René Pintera, předseda oddílu 
 juda Orel jednota Žďár nad Sázavou

Pozvánka na turistický pochod Se Sokolem 
kolem Žďáru pěšky nebo na kole

Tělovýchovná jednota Sokol Žďár nad 
Sázavou si vás dovoluje pozvat na tradič-
ní turistický pochod Se Sokolem kolem 
Žďáru, který se uskuteční v sobotu 24. 
září 2016. Připravené jsou pro vás jak pěší 

trasy 10, 15, 25 a 30 kilometrů, tak i cyklo-
trasy mezi 20, 40, 60, 80 a 100 kilometry.

Start je od 7.00 do 12.00 hodin, cíl od 
12.00 hodin do 18.00 hodin v sokolovně 
na Doležalově náměstí – naproti divadlu.

Kontaktní osobou je Oldřich Pospíchal, 
telefon: 737553309. (red)

Módní přehlídka vyprodala sál
Již před prázdninami proběhla po sedmé v řadě módní přehlídka Kasiopea Fashion 
Kateřiny Kuncové. Akce se konala jako již tradičně v kongresovém sále hotelu Jehla ve 
Žďáře nad Sázavou. Že o podobné akce je ve Žďáře nouze, svědčil i zcela vyprodaný sál. 
Na přehlídce byly představeny modely ušité z látek ze Spojených arabských Emirátů. 

Nejedná se o přehlídku extravagantních 
modelů, ale o nositelné a cenově dostupné 
modely pro všechny věkové i váhové kate-
gorie. Modely navrhuje paní Kuncová, která 
látky z Emirátů i přiváží, snaží se dát ženám 
inspiraci a ukázat jim, že každá žena se může 
hezky oblékat. Ženám je blízké i to, že mode-
ly nepředvádějí profesionální modelky, ale 
dívky různého věku i postav, každá žena se tu  
najde. Na přehlídce byly představeny přede-
vším šaty a halenky v trendových barvách z  

 
různých materiálů, především z hedvábí a 
krajek. Trendem letošního léta jsou zlatá 
a stříbrná a neonové barvy, ani o tyto mo-
dely nebyla nouze. O přestávce i na konci 
přehlídky si mohly ženy modely vyzkoušet i 
zakoupit. Po přestávce vystoupili tanečníci s 
doprovodným programem a poté následo-
vala kolekce společenských šatů. Přehlídka 
měla velmi pozitivní ohlas a už teď se těší-
me na další ročník této akce.   

 (žpn)

POZVÁNKA:

Pozvánka na besedu a výstavu obrazů na 
téma Křesťanství ve výtvarném umění s 
jejím autorem Miroslavem Kubíčkem.

KDY: čtvrtek 8. září 2016 od 16.00
KDE: Husova kaple Církve čs. husitské, Ko-
pečná 13, Žďár nad Sázavou
Výstava potrvá do 9. října 2016.

V tomto vydání si přečtěte opisy z Pamětní 
knihy obce Zámku Žďáru (rok 1936), z Pamětní 
knihy obce Města Žďáru (rok 1946) a Kroniky 
města Žďáru nad Sázavou (rok 1976).

Rok 1936:
Manévry: Koncem měsíce srpna uvítali jsme v 
naší obci naše čacké vojsko, pochodující na mané-
vry ke Chrudimě. Vojáci byli všude naším občan-
stvem pozdravováni a byli jim všude projevovány 
největší sympatie. Ve Městě Žďáře bylo zřízeno po 
dobu cvičení za Hospodářskou školou provisorní 
letiště, takže občanstvu byla poskytnuta možnost 
shlédnouti z blízka naše vojenské letouny.

Rok 1946:
Odsun Němců z města: V pátek 17.srpna prove-
deno bylo odsunutí Němců, přikázaných pracovní 
povinností do Žďáru. Odjeli vlakem do Jihlavy, 
jejich zavazadla odvezena byla nákladním autem. 
Odjezdu Němců přihlíželo u četnické stanice , kde 
se shromažďovali, mnoho zdejších lidí.
Pracovní povinnost a přidělení mládeže k po-
moci v zemědělství:  V důsledku odsunu Němců 
vyhlášena byla pracovní povinnost v zemědělství 
mužů od 18 do 55 let a žen od 18 do 45 let, dále 
budou přiděleny k povinné pomoci v zemědělství 
všechny osoby, které se narodily v letech 1927 a 
1928, pokud z této povinnosti nejsou vyňaty. K 
této pomoci má být mládež povolána prozatím na 
dobu tří měsíců a je povinna vykonávat všechny 
potřebné práce – též práce ve stáji a muži při po-
tahu.
Oslava výročí počátku slovenského povstání: 
29.srpna v den druhého výročí počátku sloven-
ského povstání bylo město ozdobeno prapory. 

Rok 1976:
25.výročí založení Žďasu: Před čtvrt stoletím 
tam, kde byly jen horské louky a les Kuželka, vy-
rostl nový závod Žďárské strojírny a slévárny. Lidé 
se sem stěhovali ze všech koutů republiky, Žďas 
poskytl práci městu i dalekému okolí. Malé horské 
městečko, kterému domácí i zahraniční nepřátelé 
v době budování nemohli přijít na jméno, se stalo 
důležitým okresním městem dnes skoro s 20 000 
obyvateli a s důležitým strojírenským průmyslem. 
Železo se vyrábělo ve Žďáře již před 600 lety. V 
roce 1350 dal císař Karel IV. žďárskému klášteru 
privilegium k založení dolů a hamrů. Vodní kolo 
pohánějící hamry byla první mechanizace. Do té 
doby se pracovalo ručně. Cisterciáci zřídili hamry 
ve Žďáře jako první v naší zemi. Na řece Sázavě 
vybudovali 5 hamrů, v 15.století jich už zde bylo 
17. Odtud se šířilo používání hamrů do ostatních 
míst. Nová technika zvýšila kvalitu žďárského že-
leza, které se vyváželo i do zahraničí.  Za 600 let 
se zde znovu zpracovává železo, jehož kvalita je 
velmi dobrá a tak žďárští kováci pokračují v dávné 
tradici dřívějších kovkopů. Letos tedy Žďas osla-
vuje 25 let trvání. Nechť jeho výrobky dělají čest 
závodu i městu. 
Řeka Sázava: Koncem srpna byl převeden tok 
řeky Sázavy do nového řečiště od sauny k mostu 
na Libušíně. S úpravou byla vyřešena v prostoru 
Libušína a Bouchalek vodohospodářská situace, 
došlo k uvolnění prostorů pro výstavbu, která 
bude sloužit dětem, pro parkovou úpravu a část 
výstavby nového sídliště. Celková hodnota díla 
představuje 3 968 000 Kčs při finančním nákladu 2 
750 000 Kčs. Zmizel Friebův náhon, který byl dříve 
rájem rybářů a kluků z Dolní ulice a koňská dolina. 
Tato zákoutí ustupují moderní výstavbě města. 
Zároveň byla provedena úprava části potoka Sta-
viště od mostu do ústí řeky.  

 opis: Marie Linhartová

Z historie města

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni  
18. srpna 2016 celkem 21 455 občanů ČR 
přihlášených k trvalému pobytu. 

(Statistika: červenec 2016 - 21 460, červen 
2016 - 21 476, květen 2016 - 21 483, duben 
2016 - 21 489, březen 2016 - 21 506,  únor 
2016 - 21 497, leden 2016 - 21 511, listopad 
2015 - 21 501, říjen 2015 - 21 503, září 2015 - 
21 496, leden 2015 - 21 629 občanů)

Děti narozené v červnu 2016

Jakub Polák   12. 6. ZR 7
Ema Kohoutová   15. 6. ZR 3
Lukáš Slavík    15. 6. ZR 1
Anežka Šimurdová   17. 6. ZR 5

Magdaléna Přibylová 19. 6. ZR 2
Viktorie Šírová   19. 6. ZR 6
Adéla Kučerová  20. 6. ZR 2
Zuzana Trejbalová  24. 6. ZR 6
Tobiáš Josífek  30. 6. ZR 3
 
Životní jubilea v září 2016

Anežka Mrkvová   1. 9. 80 let ZR 3
Ludmila Novotná    1. 9. 80 let ZR 2
Marie Pejhovská    8. 9. 91 let ZR 4
Růžena Vydrářová   19. 9. 85 let ZR 3
Josef Zikuška  25. 9. 85 let Radonín
František Kříž  26. 9. 80 let ZR 5
 
 
 
 Srdečně gratulujeme!

Vážení a milí Žďáráci, cyklisté, 
sportovci, vážení sponzoři!

Velmi dobře si pamatuji začátek vzni-
ku této charitativní jízdy, když jsem doma 
večer kreslil možné logo projektu a pře-
mýšlel o názvu charitativní cykloakce. NA 
KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY, projekt, 
na který jsem hrdý.  První ročník nejen mě 
neskutečně nadchl a utvrdil v tom, že jdu 
správnou cestou. Zájem cyklistů i sponzo-
rů byl úžasný. 

Letos 13. srpna 2016 se uskutečnil 
druhý ročník. Opět se mnou jelo přes 300 
cyklistů a vybraná částka dosáhla čtvrt 
milionu korun. Peníze budou opět rozdě-
leny mezi nadační fond KRTEK a pediatric-
ké oddělení nemocnic v Novém Městě na 
Moravě a Jihlavě. Atmosféra na trati byla 
báječná, a to i díky partnerským městům 
Žďáru  nad Sázavou, Svratce, Novému 
Městu na Moravě a městysu Sněžné, kde 

bylo pro účastníky připraveno úctyhodné 
občerstvení a zázemí.  

Velké díky patří zejména mé rodině 
a Pepovi Zimovčákovi , kteří mě v této 
aktivitě podporují, bez nich by to nešlo, 
díky!  Také bych chtěl poděkovat všem 
sponzorům, kteří sympatizují s mojí ak-
tivitou, velmi si toho cením. Je to projev 
vyspělosti firmy a její společenské zodpo-
vědnosti pomoci těm, kteří v životě ne-
měli tolik štěstí. Díky patří také Policii ČR, 
Městské policii Žďár nad Sázavou, Moto 
Blažek a firmě Kastar, kteří se starali o bez-
pečnost a servis pelotonu, odvedli jste 
úžasnou práci. Až nyní si uvědomuji, kolik 
dobrých lidí musí mít člověk kolem sebe 
a potřebné štěstí, aby se takováto akce 
mohla uskutečnit, a já toto štěstí mám. 
Takto povedený ročník mě opět motivuje 
a těším se na viděnou příští rok.                                                                            

 Aleš Wasserbauer

Poděkování: 
Přes 300 cyklistů přispělo na dobrou věc

Charitativní cyklojízdy Na kole dětem Žďárskými vrchy se letos opět účastnilo přes 300 cyklistů.                                                          Foto: Nikola Adlerová
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Sociální služby města 
Žďáru nad Sázavou pořádají 

pod záštitou Města Žďáru nad Sázavou
a Kraje vysočina

4. ročník

sociálních
služeb

FESTIVALU

14. 9. 2016

v Domě kultury
Žďár nad Sázavou

od 10.00 do 16.00 h.
•  Kulturní program zajištěn
•  Vstup volný

www.socialnisluzbyzdar.cz

OPERÁTOR            15.500 Kč           
Po plném zapracování  20.000 Kč
(Dělník výroby)

SEŘIZOVAČ / ÚDRŽBÁŘ       20.500 Kč           
Po plném zapracování  30.000 Kč

SMĚNOVÝ MISTR 26.500 Kč           
Po plném zapracování       30.000 Kč

MECHATRONIC 34.000 Kč           
Po plném zapracování       42.000 Kč
(Údržbář - programátor)

ELEKTROÚDRŽBÁŘ        28.000 Kč           
Po plném zapracování       35.000 Kč

PROGRAMÁTOR CNC 34.000 Kč           
Po plném zapracování       46.000 Kč

Cooper-Standard Automotive s. r. o. • Jamská 2191/33, 59101 Žďár nad Sázavou • www.cooperstandard.com

OPERÁTOR            15.500 Kč           
Po plném zapracování 
(Dělník výroby)

SEŘIZOVAČ / ÚDRŽBÁŘ       20.500 Kč           
Po plném zapracování  

SMĚNOVÝ MISTR 26.500 Kč           
Po plném zapracování       

Přijímáme
zaměstnance:

Personální oddělení
+420 566 339 121
Olga.Jandova@cooperstandard.com

  Nová služba: TV2GO 
a Interaktivní televize 

  Plaťte jen za to, 
co opravdu sledujete – 
nová programová nabídka 
kabelové a interaktivní 
televize a TV2GO  

  Velký počet HD kanálů již  
v základní nabídce

  Cena již od 150 Kč/měsíc

 Opět zrychlujeme!
  Neustále rozšiřujeme 

pokrytí optickou sítí
  Stabilní, spolehlivé 

a rychlé připojení bez 
limitů

  Nepřetržitý dohled nad sítí
  Bezplatný pronájem 

zařízení
  Po čertech rychlý internet

až 200 Mb/s

.cz
po čertech rychlý internet, kabelová 
a interaktivní televize, TV2GO

Více o našich službách na www.satt.cz

internet televize

info@satt.cz
Okružní 11
591 01 Ždár nad Sázavou

Vratislavovo nám. 12 (budova polikliniky 2. nadzemní podlaží, mezipatro), 

592 31 Nové Město na Moravě
+420 566 654 844

Poliklinika Žďár nad Sázavou Vás zve na

DEN ZDRAVÍ
10. 9. 2016 od 8.00 do 13.00

Program:
Prezentace integrovaného záchranného systému včetně moderní 
techniky (Hasiči, Záchranka, Policie, Městská policie)

 − ukázka slaňování pacienta ze střechy
 − výcvik psů
 − nácvik první pomoci

BESIP - otočný simulátor dopravní nehody, brýle simulující opilost, 
únavu, účinky drog, dárky pro děti

AVON - podpora boje proti rakoviny prsu, určení typu pleti

ONKO MAJÁK - model plic

Prezentace zdravotních pojišťoven a firem z oboru zdravotnictví

Preventivní prohlídky u specialistů zdarma
 − preventivní sonografické vyšetření prsu
 − preventivní interní onemocnění - tepen a žil

Prezentace oddělení polikliniky (radiologie, rehabilitace, laboratoř) 
a výdejny zdravotnických prostředků.

Odborné měření zraku, výživová poradkyně

Doprovodný program:
 − skákací hrad pro děti
 − malování na obličej a tetování
 − točená kofola zdarma
 − hry pro děti v doprovodu rodičů ve 4. patře



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

Změna programu vyhrazena.

DĚTEM
pátek 26. srpna 2016, 10.00-16.00
ROZHODNI SE SÁM 
– JÍM ZDRAVĚ, ZDRAVĚ SE HÝBU
Farská humna

neděle 11. září 2016, 15.00
HRNEČKU, VAŘ
Městské divadlo

DIVADLO v Městském divadle
úterý 6. září 2016, 19.00
KAREL ČAPEK: JAK SE CO DĚLÁ

pondělí 19. září 2016, 19.00
UŽ NIKDY SÁM!

středa 21. září 2016, 19.00
LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY FILIPPI

DUCHOVNÍ AKCE
sobota 27. srpna 2016, 9.20-15.30
13. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN
Zámek Žďár

čtvrtek 8. září 2016, 16.00
KŘESŤANSTVÍ VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Husova kaple, Kopečná

pátek 16. září 2016, 20.00-22.00
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

KONCERTY
pátek 26. srpna 2016, 21.00
JENDA NOVÁK V JAZZMINE CLUBU
Jazzmine club

sobota 10. září 2016, 21.00
CARPET CABINET
kulturní centrum Batyskaf

neděle 18. září 2016, 18.00
ŽĎÁRÁČEK NA STARÉ RADNICI
Stará radnice

čtvrtek 22. září 2016, 19.00
ELENA SONENSHINE KVINTET
barokní sály v Zámku Žďár

KULTURNÍ AKCE A TRHY
pondělí 22. srpna – pátek 2. září 2016
SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM
ulice Dvorská

sobota 27. srpna 2016, 9.00-20.00
VĚŽ OTEVŘENA
věž kostela sv. Prokopa

čtvrtek 8. září 2016, 17.00
SOUČASNÝ UMĚLEC A TVŮRČÍ SVOBODA
knihovna M. J. Sychry

sobota 17. září 2016, 8.00-11.30
ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
náměstí Republiky

sobota 17. září 2016, 9.00, 11.00, 14.00, 16.00
CESTA ZA SVĚTLEM
Muzeum nové generace

pátek 23. září 2016, 13.00-19.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MĚSTSKÉHO 
ÚŘADU
Městský úřad

SPORTOVNÍ AKCE
sobota 27. srpna 2016, 11.00-17.00
PILMAN TRIATLON 2016
Pilská nádrž

sobota 3. září 2016, 7.30
KOZEL CUP
hřiště za Základní školou Komenského 2

sobota 10. září 2016, 12.00-17.00
MEMORIÁL J. DŘÍNKA A K. HEROLDA 
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
ovál u zimního stadionu

sobota 24. září 2016, 13.00
ŽĎÁRSKÉ SCHODY
běžecký závod napříč centrem města
Park Farská humna

VÝSTAVY
čtvrtek 18. srpna až neděle 18. září 2016
PROTI ČASU – KLUB VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 
HORÁCKA
út – ne 9.00-12.00, 13.00-17.00
Galerie Stará radnice

neděle 4. září 2016, 16.00
VERNISÁŽ SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA
ulice Dvorská

úterý 12. července až neděle 4. září 2016
CESTA K PRAMENŮM
út – ne 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00
Regionální muzeum na Tvrzi

středa 3. srpna až pátek 30. září 2016
MARIE ŠKORPÍKOVÁ – Z MÉ DUŠE
vestibul Čechova domu


