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Schválili prodej pozemků...

Zelená hora byla bez zvonů 75 let. Od neděle 18. září jsou opět slyšet.

str. 5

Dny partnerství 2016

str. 10

Brzy půjdeme k volbám...

str. 14

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

Zaostřeno na Žďár 2016
Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo počátkem roku 2016 první ročník celoroční fotografické soutěže Zaostřeno na Žďár
2016. Soutěž je určena všem nadšeným amatérským i profesionálním fotografům žijícím na území našeho města nebo
jeho spádových obvodů. Soutěž propojuje Žďárský zpravodaj a facebookový profil města. Každý měsíc je vyhlášeno
jedno konkrétní téma, ze kterého vzejde vždy jedna vítězná
fotografie. 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 hlasováním na
facebooku bojovat o titul Fotografie roku 2016. Z celkového počtu 24 fotografií pak absolutního vítěze soutěže vybere odborná
porota. Autor této fotografie bude odměněn hodnotnou cenou
a jeho fotografie se objeví v únorovém čísle (roku 2017) Žďárského zpravodaje na titulní straně. Autoři každé z nejúspěšnějších
fotografií, které postoupí do finále, obdrží od města Žďár nad Sázavou drobný dárek.

Vyhodnocení!
Téma VIII. Zaostřeno na příběhy z ulice
V srpnu 2016 bylo do soutěže zasláno 14 fotografií zaměřených na tematiku ulice. Vítězkou sedmého kola celoroční fotografické soutěže se stala s těsným náskokem fotografie Hanky
Vykoukalové. Gratulujeme! Autorka vítězné fotografie byla odměněna dvěma volnými vstupenkami do Kina Vysočina.

Téma IX. Zaostřeno na zvěř přítulnou i divokou
(zasílejte do 9. října)

Fotografie na soutěžní téma Zvěř přítulná i divoká zasílejte ve
formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na
Žďár 2016 – září. V emailu uveďte i celé jméno autora zaslané
fotografie, adresu a telefonní kontakt. Zasláním snímku do soutěže poskytujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů
a zveřejněním fotografie ve Žďárském zpravodaji, na facebookovém profilu města a na webových stránkách města. Více informací, fotografická témata na celý rok a pravidla soutěže naleznete
na webových stránkách města www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail zaostrenona@zdarns.cz.

Vaše redakce Žďárského zpravodaje
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TÝDEN KNIHOVEN - 20. ročník

3. - 9.10.2016

BURZA KNIH A ČASOPISŮ

ve všech odděleních knihovny

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou
Zdeněk
Navrátil
starosta města
Žďáru nad Sázavou

Po 3., St 5. a Pá 7.10. - Braňte knihu půjčování naruby, šetrné zacházení s knihou, ukázka balení
knih, spolupráce s dětskými čtenáři v pobočce Nádraţní

PONDĚLÍ 3. října
Knihovna seniorům:
8,00 - 9,30 - Klášter cisterciaček na pomezí Čech a Moravy přednáška Mgr. et Mgr. Bc. Lenky Šimo
10,00 - 11,30 - Jiřina Kocmanová, ředitelka Svazu neslyšících a nedoslýchavých Kraje Vysočina - nultá lekce
(ukázka) znakového jazyka
/kurz se koná s podporou MK ČR/

ÚTERÝ 4. října
Život ve městě a na vesnici za doby Karla IV. Mgr. Miloslav Lopaur - dopolední přednášky pro děti
z cyklu: Ţivot a doba za Karla IV. aneb Co jste o Otci vlasti
nevěděli. /akce se koná s podporou MK ČR/
od 17,00 hod. - Ivan Kraus a Naďa Munzarová autorské čtení a beseda se známým spisovatelem,
fejetonistou, scénáristou a jeho ţenou loutkoherečkou.
Kapacita míst je omezená, zajistěte si místa předem
v oddělení pro dospělé čtenáře.

STŘEDA 5. října

od 17,00 hod. - Poetické kafíčko - recitace ţáků
literárně dramatického oboru ZUŠ Františka Drdly
Ţďár nad Sázavou pod vedením MgA. Jany Mifkové
od v 17,00 hod. - Co víte o Karlu IV? - vyhodnocení kvízu
s komentářem Mgr. Stanislava Mikuleho
/akce se koná s podporou MK ČR/

ČTVRTEK 6. října
od 17,00 hod. - Žďár v době Karla IV. Mgr. Miloslav Lopaur - přednáška z cyklu: Ţivot a doba
za Karla IV. aneb Co jste o Otci vlasti nevěděli
Vstupné: 20,- Kč /akce se koná s podporou MK ČR/

PÁTEK 7. října
od 17,00 hod. - Vemte děti na pohádku - pohádky
ze Špalíčku Františka Hrubína hrané v přírodním prostředí
atria knihovny v podání členů divadelního souboru
ZUŠ Františka Drdly, Ţďár nad Sázavou.
V případě nepříznivého počasí se přesuneme do oddělení
pro děti a mládeţ.

VÝSTAVY V KNIHOVNĚ
Můj svět - VIII. ročník putovní výstavy fotografií pracovníků
a dobrovolníků Oblastních charit celé ČR. Záštitu nad soutěţí převzal významný fotograf prof. Jindřich Štreit, vedoucí
odborné komise vybírající vítězné snímky ve třech kategoriích: „Portrét“, „Ţivot kolem nás“ a „Jak to vidím já“.
/vestibul Čechova domu/
Barvy podzimu - výtvarné práce ţáků 6. a 8. tříd
ZŠ Polnička /oddělení pro děti a mládeţ/

Vážení spoluobčané,
dovolím si vás opět z tohoto místa pozdravit a podělit se v pár řádcích o několik
věcí z našeho města, které by vás mohly
zaujmout.
Ve chvíli, kdy se vám dostává tento
zpravodaj do ruky, je již po události, kterou lze ze symbolického hlediska hodnotit jako jednu z nejdůležitějších z posledních let historie našeho města. Z kostela
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
se v neděli 18. září 2016 po dlouhých 75
letech opět rozezněly zvony. Symbol našeho města i celého širokého regionu,
ztvárněný geniálním architektem Janem
Blažejem Santinim, tak opět získal dříve
ztracený hlas. Dovolil bych si i jménem
nás všech vyslovit přání, aby hlahol zelenohorských zvonů již nikdy neutichl. Aby
nadále přinášel všem lidem dobré vůle
chvíle vnitřního klidu, vyrovnání, naděje
a víry ve zdar věcí příštích.
Doba nedávno skončených letních
prázdnin byla z pohledu města zásadní

v rámci příprav, realizace a dokončení
řady investičních akcí. Vedle zprovoznění Smetanovy ulice se rozběhla výstavba
infrastruktury pro nové pozemky na Klafaru, byly realizovány investice a opravy
v rámci školských zařízení či další drobné
úpravy komunálních prostranství. V rámci
programu Aktivně pro Žďár přes prázdniny vyrostla či byla obnovena celkem tři
dětská hřiště. Zde je potřeba poděkovat
všem garantům a patronům hřišť, kteří
se podílejí buď svou prací, či finančně na
změně veřejných prostranství v našem
městě k lepšímu.
Jednou z investicí, která byla ve městě
přes léto realizována, je dokončení úprav
náměstí Republiky mezi hlavní plochou
a Havlíčkovým náměstím. Vedle nových
laviček, rozšířeného chodníku či upravené zastávky MHD je prostranství nyní
připraveno i pro případné využití jako tržiště. Myslím, že nejen oblíbené Žďárské
farmářské trhy tak naleznou v budoucnu
v tomto místě své zázemí. Nově rekonstruovanému prostoru bude dominovat
socha sedícího muže se zlatou síťovkou,
který je připomínkou, že to byl právě Vavřín Krčil ze Stržanova, který před více než
100 lety vynalezl známou tašku „síťovku“.
Přijměte prosím tedy moje pozvání na
slavnostní odhalení této sochy v pondělí
26. září 2016 v 16.00 hodin ve spodní části
náměstí Republiky.
Jak již bylo řečeno, doba prázdnin
i letních dovolených je za námi, děti na-
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stoupily do škol a školek. Především těm
nejmenším bych tedy rád popřál, aby se
jim jejich první kroky ve školce či ve škole
vydařily a aby se jim ve žďárských školách
líbilo. Jsem přesvědčen, že všechny nabízejí velmi kvalitní podmínky pro vzdělávání, ať už se to týká učitelů či zázemí
pro výuku.
Přeji všem krásné babí léto.

Zdeněk Navrátil

AKTUÁLNĚ: Dobrovolní hasiči si opět vzpomněli na Jana Dřínka a Karla Herolda
V sobotu 10. září se u žďárského
zimního stadionu odehrál 13. ročník
Memoriálu Jana Dřínka v požárním
útoku. V kategorii žen vyhrály hasičky
z Jam. Z vítězství v kategorii mužů se
radovalo družstvo dobrovolných hasičů z Daňkovic. Putovní pohár Karla
Herolda si odvezla stará garda do Herálce.
Úkolem všech týmů bylo v co nejrychlejším čase dopravit vodu pomocí stříkačky a hadic dvěma proudy na terč. Na rozdíl
od klasického požárního sportu ale v této
soutěži, obdobně jako při reálném zásahu, měl každý z členů týmu přesně stanovenou pozici, na které působil. „Jsme
jediný okres v Česku, který dělá dvě okresní
kola. Jedno podle klasických pravidel, druhé podle pravidel požárního sportu,“ sdělil

starosta okresního sdružení hasičů Luboš
Zeman. „Požární sport je soutěžení, které se
hodně přibližuje k výkonnostnímu sportu.
Máte nádrž s vodou, motorovou stříkačku,
hadice a jakýmkoliv rychlým způsobem

dopravíte vodu na terč. Klasika oproti tomu
vychází z reálných potřeb hasičů při opravdovém zásahu u požáru,“ vysvětlil Luboš
Zeman.

(red)

Dobrovolní hasiči v akci - pohodové sobotní odpoledne za zimním stadionem. Memoriál Jana Dřínka 2016.

Foto: Nikola Adlerová
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Pozvánka na setkání s občany 11. října 2016

Zastupitelé schválili prodej pozemků pro výstavbu
rodinných domů v nově vznikající ulici Hrnčířská

Setkání na téma: Zeptejte se na co chcete!
Využijte možnosti setkat se s vedením města Žďáru nad Sázavou, zástupci odborů Městského úřadu a Městskou policií a
přijďte diskutovat nad tématy, která ve městě tíží právě vás. Na vaše dotazy budou odpovídat starosta města Zdeněk Navrátil,
místostarosta města Josef Klement, vedoucí odboru komunálních služeb Jaroslav Kadlec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Irena Škodová a vedoucí Městské policie Martin Kunc.

Kdy: v úterý 11. října 2016 od 17.00 hodin
Kde: zasedací místnost Rady města Žďáru nad Sázavou, Městský úřad Žďár nad Sázavou

Zapojte se do dění ve městě. 				

VV

www.zdarns.cz

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Radek Černý
radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou

Město Žďár nad Sázavou je vlastníkem
zhruba 120 hektarů zemědělské půdy,
kterou pronajímá. Původní nájemní
smlouvy byly uzavřeny s různými podnikatelskými subjekty a dlouhou dobu
nikdo nerevidoval aktuálnost tržních cen
nájmů. Současná Rada města Žďáru nad
Sázavou v minulém roce staré smlouvy
vypověděla. Bohužel v některých smlouvách je zakotvena výpovědní lhůta až

pět let. V případech, kde byla smluvena
roční výpovědní lhůta, bylo letos vypsáno řádné výběrové řízení na uzavření
pachtů, což je podle platného zákoníku
označení pro nájemní smlouvu na pronájem zemědělských pozemků. Parcely se
formálně sloučily do 16 přirozených celků
dle lokality. Každý takový blok se soutěžil
samostatně. Radní tímto aktem sledovali
tři cíle:
1. Abychom dokázali lépe zhodnotit svěřený majetek města. Všichni zájemci podali vyšší nabídku, než byla dávno smluvená cena. Po sečtení vítězných nabídek
za jednotlivé územní celky si městská
kasa polepší ročně zhruba o 280 000 korun.
2. Abychom uzavírali smluvní vztahy
rovné a stejné pro všechny. Každá nová

Možnosti čerpání podpory z programu
Nová zelená úsporám
Zajímají vás úspory energie a chcete
dotaci na investice do vašeho bydlení? Poradíme vám, jak na to. Program
Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního
prostředí ČR je zaměřen na podporu
opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu efektivního
využití zdrojů energie a na podporu
výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností.
Státní fond životního prostředí ČR zve
všechny zájemce o úspory energií, zateplení nebo změny způsobu vytápění ve
svých rodinných domech na seminář, který se uskuteční 20. října 2016 od 15.00 do
17.00 v zasedací místnosti zastupitelstva
města ve Žďáře nad Sázavou.
Na semináři se bude možné dozvědět
4

aktuální informace o právě vyhlášené
výzvě k podávání žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Odborníci
ze Státního fondu životního prostředí ČR
budou kromě obecných informací poskytovat také individuální konzultace a poradenství. Na semináři se bude hovořit i o
možné podpoře pro bytové domy z programu IROP.
Zájemci se mohou na seminář dostavit
bez předchozího přihlašování. Seminář je
(red)
bezplatný. 
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smlouva má mimo vysoutěženou cenu
stejné parametry, i stejnou výpovědní
lhůtu.
3. Abychom nejen kasírovali, ale i zabránili nevratnému znehodnocení cenné zemědělské půdy. Nově jsou ve smlouvách
ukotveny povinnosti dodržovat zásady
šetrného hospodaření, aby nedocházelo
k ničení půdního fondu, především povinnost realizovat standartní protierosní
opatření a dbát na ochranu krajinotvorných prvků, remízků, mezí, osamělých
stromů atd.
Je to další příklad toho, že aktivním přístupem lze ze svěřeného majetku města
získat více finančních prostředků, které
mohou být využity pro rozvoj našeho
města, a současně zajistit jejich ochranu
a trvale udržitelné využití.

Radek Černý

Město Žďár nad Sázavou spolu
s farností sv. Prokopa pořádají
humanitární sbírku pro diakonii
Sbírka se uskuteční ve dnech od pondělí
17. do pátku 21. října 2016 vždy od 9.00 do
17.00 hodin, v pátek pouze do 12.00 hodin v
garážích bývalého MěÚ na náměstí Republiky (vedle služebny Městské policie Žďár nad
Sázavou).
CO MŮŽETE PŘINÉST?
Dámské, pánské, dětské letní a zimní oblečení. Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, peří, péřové a vatované přikrývky,
polštáře a deky. Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte
odřezky a zbytky látek). Obuv – veškerou
nepoškozenou, páry svázané nebo spojené
gumičkou, aby se boty neztratily. Hračky –
nepoškozené a kompletní. Věci zabalte do
igelitových pytlů nebo krabic, aby se transportem nepoškodily. Děkujeme za vaši pomoc. 
(red)

Jak parcely pro stavbu rodinných domků, tak i pozemky pro bytovou výstavbu
vzniknou v připravované ulici Hrnčířská v lokalitě Klafar. V souladu s postupem
přípravy a výstavby infrastruktury na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad
Sázavou připravilo město ve druhém pololetí roku 2016 prodej osmi pozemků pro
výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar III, část C1 ulice Hrnčířská. Vzhledem k
tomu, že se jedná o prodej pozemků vlastněných městem, bude při postupu prodeje pozemků postupováno dle pravidel, schválených zastupitelstvem města 8.
září 2016. Jejich cílem je průhledný prodej pozemků a zajištění stejných podmínek
pro každou osobu tak, aby se zamezilo možným pochybnostem o dodržení rovných podmínek pro všechny zájemce.
Záměr na odprodej pozemků byl zastupitelstvem města vyhlášen 12. září
2016. Přihlášky do vyhlášeného záměru mohou zájemci zasílat až do 14. října
2016. „Rozhodli jsme se v Hrnčířské ulici připravit pozemky jak pro rodinnou individuální výstavbu, tak pro nízkopodlažní bytovou
výstavbu. Uvědomujeme si, že aktuálně je
větší zájem o pozemky pro individuální zástavbu. A proto jsme uložili odboru rozvoje
a územního plánování zahájení přípravy
dalšího navazujícího území pro rodinné
domy na Klafaru, aby příští parcely pro soukromé zájemce byly připraveny k prodeji do
1. srpna 2017,“ sdělil starosta města Zdeněk Navrátil.
V přihlášce do záměru musí zájemce
uvést nabídku kupní ceny za m2, která ale
nemůže být nižší než 1000 korun za m2
bez DPH. Jedna fyzická nebo právnická osoba může podat přihlášku pouze
na jeden pozemek. Za jednu osobu jsou
pro účely tohoto záměru považováni
i manželé. V případě, že se do 14. října
na odprodej pozemků přihlásí na jeden

pozemek jeden zájemce, bude zastupitelstvu předložen návrh na odprodej
pozemku tomuto zájemci za kupní cenu,
kterou nabídl ve své přihlášce, a za podmínek stanovených při vyhlášení záměru. V
případě, že tento zájemce v době ode dne
ukončení záměru do dne vydání dokladu
o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné
kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) od svého záměru koupit pozemek
odstoupí, nebude mu vrácena složená
„jistina“ ve výši 100 000 korun. V případě,
že se do stanoveného termínu na odprodej pozemků přihlásí na jeden pozemek
více zájemců, výběr nabyvatele pozemku proběhne formou elektronické aukce.
Přihlašovací údaje, podmínky a návod budou zájemcům zaslány na jimi uvedenou
e-mailovou adresu. V případě nejasností
mohou zájemci bezplatně využít hot-line podporu poskytovatele e-aukční síně
uvedené v e-mailu. O nabyvateli pozemku rozhodne nejvyšší cena za jeden m2
nabídnutá v elektronické aukci, ke které
bude připočtena DPH ve výši 21 %. Vý-

běrového řízení na pozemek se mohou
účastnit pouze zájemci, kteří se přihlásili
do stanoveného termínu na vyhlášený
záměr na prodej téhož pozemku a složili
ke dni ukončení záměru výběrového řízení „jistinu“ ve výši 100 000 korun, která
bude v případě uzavření kupní smlouvy,
předmětem které bude prodej pozemku,
odečtena z celkové výše kupní ceny. V případě, že zájemce nebude vítězem elektronické aukce, tj. nenabídne nejvyšší kupní
cenu, bude zájemci vrácena jistina v plné
výši, a to nejpozději do 20 dnů ode dne
ukončení výběrového řízení.
Součástí pravidel prodeje pozemků
jsou také Regulativy pro výstavbu rodinného domu Klafar III, část C1 (ul. Hrnčířská), které jsou pro stavebníky závazné.

(red) omp

V polovině srpna 2016 byla zahájena výstavba technické infrastruktury Hrnčířské ulice, kterou provádí na
základě výběrového řízení 1.žďárská plynařská a vodařská a.s. Praha. Termín ukončení stavby je červen 2017 a
její náklady činí 20 milionů korun bez DPH.  Foto: adl

UtilityReport usnadňuje agendu vyjádření k existenci sítí
Již šestým rokem mohou obyvatelé
města Žďáru nad Sázavou využívat
službu UtilityReport, která usnadňuje
život stavebníkům a žadatelům o stavební povolení. Stavíte? Podívejte se
na internetové stánky našeho města
na aplikaci UtilityReport, která Vám
usnadní agendu spojenou s procesem
vyjádření k existenci sítí. Žádost o vyjádření pro všechny relevantní správce
vytvoříte pomocí jednoho formuláře.
Bezplatná služba UtilityReport je přístupná na webových stránkách města
www.zdarns.cz (v sekci Online služby
- Žádost o vyjádření k existenci sítí) a
usnadňuje agendu spojenou s procesem
vyjádření k existenci sítí. Pomocí webové
aplikace může žadatel podat žádost o vyjádření k existenci sítí všem relevantním
správcům inženýrských sítí prostřednic-

tvím jednoho formuláře. Vytvořená žádost je následně elektronicky rozeslána
správcům, kteří tento způsob doručení
prostřednictvím služby UtilityReport
umožňují. Pro ostatní správce jsou vygenerovány žádosti ve formátu PDF pro
vytištění a doručení svépomocí (poštou
či osobně).
„Od června 2011, kdy byla služba ve
Žďáře nad Sázavou zprovozněna, bylo

přes aplikaci podáno do června 2016 již
6 872 žádostí,“ sdělila vedoucí odboru
stavebního Libuše Pitková. „Každoroční
nárůst v počtu podaných žádostí svědčí o
oblíbenosti aplikace mezi veřejností. V celorepublikovém měřítku je pak přes aplikaci
podáváno měsíčně více než 21 000 žádostí,“
doplnila Pitková.
Mezi hlavní výhody služby UtilityReport patří například možnost hromadného podání žádosti. Aktuální zobrazení seznamu správců, kterým lze žádost poslat.
Výrazná úspora času. Kompletní žádost v
souladu s legislativou i podpora uživatelů
zákaznickým centrem.
K podání žádosti postačí připojení k internetu a běžný webový prohlížeč. Ovládání je jednoduché a aplikace je doplněna nápovědou pro jednotlivé kroky.

(red)
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Aktuality

Přes 70 lidí přišlo diskutovat s vedením města o problémech
v dopravě na sídlišti Přednádraží
V úterý 6. září 2016 proběhlo v jídelně
Základní školy Palachova setkání vedení
města s občany, tentokrát na téma Studie posouzení dopravy na sídlišti Žďár
nad Sázavou 6 a příprava architektonické studie ulice Nádražní. Setkání se
zúčastnilo přes 70 lidí. V úvodu se příchozím představil sbor školní družiny 5.
základní školy.
Studii posuzující dopravu zpracoval kolektiv autorů z Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice: docent Pavel Drdla,
inženýrka Michaela Ledvinová a inženýr
Vojtěch Jirsa. Studie obsahuje komplexní
analýzu dopravní situace v území ohraničeném ulicemi Chelčického, Jihlavská, Brněnská, Smetanova a Nádražní a na základě
provedené analýzy jsou navrženy změny
organizace dopravy v tomto území.
První část studie se zabývá analýzou
tvaru komunikační sítě. Pro účely hodno-

Okem architekta 

cení návrhu nových propojení byla zjištěna
úroveň kvality dopravy na křižovatce Hutařova - Smetanova. Dále byl také hodnocen
vliv variant na bezpečnost dopravy, pěší
dopravu a pobytové funkce. Základním
principem je směrování cílové dopravy co

Občané se aktivně zapojili do diskuze.

Foto: adl

nejkratší cestou do/z obslužných komunikací řešené oblasti na komunikace vyšší
funkční skupiny. Použity byly také výstupy
sčítání dopravy a dopravní model zpraco-

Žďár vyhlásí architektonickou soutěž

Mám radost, že se podařila prosadit architektonická soutěž na ulici Nádražní, která
bude vyhlášena na začátku října. Na posledním, zářijovém, setkání s občany jsem
prezentoval, co je vlastně architektonická soutěž a jak bude probíhat. Velmi příjemným překvapením byla vysoká účast více než 70 občanů. Dovolte, abych krátce shrnul dosavadní vývoj a představil následnou vizi.
V roce 2017 se předpokládá rekonstrukce ulice Nádražní v úseku od ulice Husova
po kruhovou křižovatku „U Ivana“. Následně proběhne rekonstrukce povrchů, tedy
dlažeb a mobiliáře. Logickým pokračováním je rekonstrukce pěší zóny až po náměstí Republiky. Řešení, organizace a podoby ulice jsou předmětem této soutěže
o návrh. Nádražní ulice spojuje významné
body města – nádražní uzel a hlavní náměstí. Je skutečnou bránou města. Vznikla
po postavení starého nádraží po roce 1909.
V roce 1953 bylo postaveno nové nádraží
a ulice byla prodloužena v šedesátých le-

vaný firmou Haskoning DHV v roce 2014. V
rámci posuzování 7 variant nových propojení v oblasti byl hodnocen především jejich
dopad na intenzitu a kvalitu dopravy v ulici
Smetanova.
Studie dále posuzuje dopravní režim
celé oblasti (maximální rychlost, směrovost,
úpravu přednosti na křižovatkách). V oblasti je navrženo plošné zklidnění dopravy a
další navazující úpravy dopravního značení,
zejména odstranění úprav přednosti v křižovatkách.
V návrhu řešení byl zohledněn dopravně-urbanistický význam jednotlivých částí
řešeného území. Variantně je posouzeno
zjednosměrnění ulic Chelčického a Haškova.
Studie je v současné době k nahlédnutí
v aktualitách na webových stránkách města, případně také přímo u vedoucí odboru
rozvoje a územního plánování Městského
úřadu Ireny Škodové.
(red)

tech. V meziválečném období byla rušným
obchodním centrem města. Jako jediná ulice ve Žďáře má potenciál skutečné
městské třídy. V padesátých a šedesátých
letech minulého století existovaly vize a
plány rozvoje této lokality. V posledních
letech však ucelený detailní plán nebyl
zpracován.
Proto si myslím, že je potřeba mít vizi
celého prostoru Nádražní ulice včetně
přednádražního prostoru, který je nyní velmi neutěšený. Jako nástroj pro získání této
vize jsme použili architektonickou soutěž.
Je to jediný možný zákonný nástroj, jak zís-

kat od architektů a projektantů architektonický návrh.
Tyto návrhy bude posuzovat porota složená z architektů, urbanistů, krajinářů a dalších odborníků. Jsem rád, že se mi podařilo
složit porotu z kvalitních architektů a odborníků z celé České republiky. Samozřejmě je zde zastoupena samospráva města,
a to jak starostou Zdeňkem Navrátilem, tak
místostarostou Josefem Klementem. Koncem roku bude soutěž vyhodnocena a proběhne výstava všech přihlášených návrhů.
Doufám, že téma je natolik atraktivní, že
se budou účastnit týmy z celé republiky a
především místní architekti a projektanti,
které tímto vyzývám. Soutěžní podmínky
budou zveřejněné na webových stránkách
města a věstníku veřejných zakázek.
Přeji hezké babí léto.

Zbyněk Ryška, městský architekt

Martina Sáblíková získala první Cenu města Žďáru nad Sázavou
Zastupitelé města se již koncem loňského roku rozhodli udělovat každoročně obyvatelům Cenu města Žďár nad Sázavou, a to jako morální ocenění za významné zásluhy v
oblastech kultury, sportu, vzdělání, vědy a veřejného života. Ocenění může být uděleno občanům města také za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života nebo zdraví občanů města. Ve výjimečných případech může
být ocenění uděleno i osobám, které nejsou občany města Žďáru nad Sázavou, tato
výjimka musí být ale řádně odůvodněna. Za rok 2015 byla cena 1. září poprvé udělena
Martině Sáblíkové.
Výbor pro udělování Ceny města Martinu Sáblíkovou vybral na základě návrhů zaslaných obyvateli města již 5.
dubna 2016. V zastupitelstvu byl návrh
schválen 12. května a cena měla být vítězce předána na Den Žďáru 2016, tedy 11.
června. Sáblíková bohužel v té době trénovala mimo ČR. „Vzhledem k velmi vytíže6

nému programu Martiny Sáblíkové se obtížně
hledal termín předání ocenění. Po dohodě s
Martinou a jejím trenérem Petrem Novákem
bylo nakonec předání ocenění stanoveno na
čtvrtek 1. září 2016,“ sdělila vedoucí odboru
školství, kultury a sportu Blanka Lučková.
Cena města by měla být i nadále předávána
vždy v červnu v rámci programu Dne Žďáru.

„Velmi si tohoto ocenění vážím. Vím, že
jsem byla nominovaná občany tohoto města,
proto děkuji všem, kteří mi svůj hlas poslali,“ sdělila Martina Sáblíková při přebírání
městské ceny. Návrhy na udělení ocenění
za letošní rok musí být podány do konce
prosince 2016.
(red)

Martina zvládla během předání i krátkou tiskovku.

Foto: adl

Aktivně pro Žďár

Více než desítka žďárských hřišť má své garanty.
Přímé zapojení obyvatel již nese své ovoce
Žďárská radnice v
čele s komunitní koordinátorkou Radkou
Remarovou představila již před osmi
měsíci projekt Aktivně pro Žďár. V současné době má 14 městských hřišť své
garanty, 1 hřiště získalo dokonce svého patrona.
„Za osm měsíců jsme zvládli společně s
občany mnoho, jsou to například úpravy
několika herních ploch, výměna nevzhledného a již nebezpečného plotu, obnova
hřiště pro fotbal, umístili jsme pingpongo-

vý stůl, bylo realizováno celé dětské hřiště v
ulici K Přehradě,“ sdělila komunitní koordinátorka Radka Remarová.
V květnu letošního roku vypsalo město pro obyvatele anketu, ve které se ptalo,
kde chybí lavičky. „Návrhů přišlo přes dvacet a prvních pět již bylo úspěšně realizováno. V příštím roce chceme v umisťování
nových laviček opět pokračovat,“ doplnila
Remarová.
„Projekt Aktivně pro Žďár přináší své
ovoce. V prvních týdnech a měsících byli
obyvatelé k projektu možná až skeptičtí.
Dnes vidíme, že vynaložená snaha zapojit

přímo občany měla smysl,“ okomentoval
nárůst zájmu obyvatel starosta města
Zdeněk Navrátil. 
(red)

Někdy stačí ke změně opravdu málo.

Foto: adl

Mějte chuť a sílu něco změnit. Aktivně pro Žďár
Již v lednu letošního roku se rozhodl
stát se společně s manželkou patronem a zároveň také garantem, v té
době již dosluhujícího dětského hřiště
v ulici K Přehradě. Co ho k tomu vedlo
a jak spolupráce s městem probíhala?
Na to jsme se v krátkém rozhovoru zeptali patrona a zároveň garanta hřiště
v ulici K Přehradě Miroslava Inwalda.
Co Vás k této aktivitě vedlo? A proč
jste se zapojili do projektu Aktivně pro
Žďár?
Byla to chuť vybudovat něco nového a
přispět k tomu, aby si děti měly kde hrát a
potkávat se. Sám mám dvouletého syna a
žádné hřiště v naší lokalitě nebylo.
Město na revitalizaci hřiště vyčlenilo
240 tisíc na herní prvky. Jak jste se do
revitalizace zapojili vy?
V první řadě byl samotný nápad hřiště obnovit. Potom jsem vypracoval studii
nového hřiště, absolvoval několik jednání na Městském úřadě a samozřejmě se
zapojil i do realizace hřiště. Při samotné
realizaci mi velmi pomohli moji kamarádi
(Radek Zlesák, Miroslav Strnad, Petr Hedbávný, Petr Šmída, Michal Staněk, Tomáš

Imramovský) a známí, vlastníci firem, kteří poskytli materiál a stavební stroje (Autodoprava Leoš Křesťan, Autodoprava
Pavel Mikeš). V součtu se jedná o částku
přibližně 50 000 korun.
Doporučil byste se do projektu zapojit
i ostatním aktivním Žďárákům?
Určitě bych doporučil zapojit se těm,
kteří chtějí ve své lokalitě něco změnit a
nechtějí o tom jenom mluvit a stěžovat si.
Ale musí do toho vložit svou energii a svůj
čas a musí si jít za svou myšlenkou. Já v
této ulici bydlím již přes pět let a moc se
mi zde líbí. Jsem rád, že jsem mohl osobně pomoci a ještě trochu tuto lokalitu vylepšit.
V čem spatřujete hlavní
výhody projektu Aktivně
pro
Žďár?
Výhodu tohoto projektu
vidím v tom, že každý má
šanci se do něj zapojit a
něco změnit za výrazného
přispění města Žďáru nad
Sázavou. Je dobré vidět, že
město hledá aktivní lidi a
aktivní přístup.

Co byste vzkázal dalším případným zájemcům?
Měj chuť a sílu něco změnit. To je asi v
současné době to nejdůležitější.
Co přejete novému hřišti? Nebo spíš co
přejete dětem?
Novému hřišti, aby dlouho vydrželo
tak pěkné, jako je dnes a aby se podařilo
ho ještě rozšířit. A dětem přeji, aby si zde
užívaly zábavu s rodiči i kamarády.
Děkuji Vám za rozhovor.


Nikola Adlerová

Občané představili veřejnosti svoje projekty
Ve středu 7. září 2016 proběhlo na Městském úřadě veřejné setkání na téma Participativního rozpočtu. Ve velké zasedací místnosti se sešli autoři navržených projektů
společně s vedením města a občany a jednotlivé projekty poprvé osobně představili
veřejnosti. Od té doby je možné nalézt všechny projekty, jejich anotace i prezentace na webových stránkách města www.zdarns.cz. Všelidové hlasování o projektech,
které se budou v příštím roce realizovat, proběhne v listopadu 2016.
Žďár nad Sázavou v rámci projektu Aktivně pro Žďár zavedl participativní rozpočet. Zastupitelé takto rozhodli na svém
zasedání v poslední březnový den roku
2016. Na projekty občanů vyčlenili pro rok

2017 600 tisíc korun. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do
rozhodování o rozvoji své obce. Radnice
vymezí část peněz z ročního rozpočtu,
obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za

tyto peníze mělo ve městě v následujícím
roce vylepšit.
V letošním roce přišlo na úřad celkem
šest projektů. Jedná se například o návrh
na vznik nového workoutového hřiště,
Santiniho barokní slavnosti, nebo nový
vodní prvek v atriu za obchodními domy.
Listopadové hlasování proběhne jak
elektronicky, tak formou hlasovacího lístku
ve Žďárském zpravodaji. 


(red)
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Městský úřad informuje

Důležité informace o podzimním úklidu města 2016
Město Žďár nad Sázavou organizuje v
období od 29. září 2016 do 15. října 2016
na celém území města podzimní úklid. Ve
dnech 29. září až 1. října 2016 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.
Při tomto sběru je možné odložit pouze
odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, televizory, ledničky, plechovky,
nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami. Stanoviště a časový harmonogram svozu nebezpečného odpadu

naleznete níže v tabulce. „Žádáme občany,
aby všechny odpady předávali pracovníkům
firmy přímo na stanovišti k autu,“ sdělila pracovnice odboru komunálních služeb Miluše
Kozáková. Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou stále kompletní, jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu
využití. „Nekompletní elektrospotřebiče už
musí být zlikvidovány jako odpad na skládce
nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční prostředky,“ doplnila Kozáková. Po ukončení mobilního svozu je možno
uložit nebezpečné a všechny další odpady

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na podzimní úklid 2016
pondělí 3. 10. 2016

hodina

pondělí 10. 10. 2016

hodina

čtvrtek 29. 9. 2016

hodina

Bezručova - U Pily

14.30 - 14.55
15.00 - 15.25

13.00 - 14.30

Sadová

13.00 - 14.30

U Táferny

15.00 - 16.30

Nábřežní

15.00 - 16.30

Dvorská

15.30 - 15.55

Bezručova, u fotb. hřiště

17.00 - 18.30

Střední zdravotnická škola

17.00 - 18.30

Vejmluvova, u obchodu

16.00 - 16.25

Bezručova, u fotb. hřiště

16.30 - 16.55

Šípková

13.00 - 14.30

Okružní dolní - V Zahrádkách

13.00 - 14.30

Nová, zast. MHD

17.00 - 17.25

Purkyňova

15.00 - 16.30

U Jezu

15.00 - 16.30

Vysočany, Kulturní dům

17.30 - 17.55

Vejmluvova

17.00 - 18.30

Klafar, u Orlovny

17.00 - 18.30

pátek 30. 9. 2016

středa 5. 10. 2016

středa 12. 10. 2016

Květná, zastávka MHD

14.30 - 14.55
15.00 - 15.25

Bratří Čapků

13.00 - 14.30

Kavánova

13.00 - 14.30

Libušín, Kulturní dům

Vnitřní

15.00 - 16.30

Pelikánova - Jamborova

15.00 - 16.30

Bratří Čapků, stánek PNS

15.30 - 15.55

Nová

17.00 - 18.30

Vysočany, Kulturní dům

17.00 - 18.30

na Rybníčku

16.00 - 16.25

čtvrtek 13. 10. 2016

Střední zdravotnická škola

16.30 - 16.55
17.00 - 17.25
17.30 - 17.55

čtvrtek 6. 10. 2016
Květná - Luční

13.00 - 14.30

Lučiny

13.00 - 14.30

Pelikánova - Jamborova

Vysočany, Kulturní dům

15.00 - 16.30

Vodojem, točna MHD

15.00 - 16.30

Vodojem, točna MHD

Veselská, u školky

17.00 - 18.30

Klafar - Libická, u byt. domu

17.00 - 18.30

sobota 1. 10. 2016

pátek 7. 10. 2016

pátek 14. 10. 2016

Stržanov

7.00 - 7.15
7.30 - 7.45

Novoměstská

13.00 - 14.30

Vnitřní

13.00 - 14.30

Radonín

Polní

15.00 - 16.30

Květná - Luční

15.00 - 16.30

Radonín, č. pop. 14

7.50 - 7.55

Vodojem, točna MHD

17.00 - 18.30

U Hrázek

17.00 - 18.30

Radonín, č. pop. 13

8.00 - 8.05

Mělkovice

8.20 - 8.30

Mělkovice, č. pop. 386

8.35 - 8.40

Mělkovice, č. pop. 306

8.45 - 8.50

Veselíčko

9.00 - 9.15

U Jezu

9.30 - 9.55

sobota 8. 10. 2016

sobota 15. 10. 2016

Mělkovice

8.00 - 9.30

Radonín

8.00 - 9.30

Veselíčko

10.00 - 11.30

Stržanov

10.00 - 11.30

Zkvalitňujeme separaci odpadů
na veřejně přístupných místech ve městě
Odbor komunálních služeb Městského úřadu informuje, že v červenci a srpnu
došlo k vybudování zpevněných ploch pod
kontejnery na tříděný odpad. „Na některých
stanovištích se jedná o zcela nové zpevněné
plochy, jinde byly pouze rozšířeny plochy stávající,“ sdělila pracovnice odboru komunálních služeb Miluše Kozáková. „K vybudování
jsme přistoupili na základě úspěšného grantového řízení u kolektivního systému ASEKOL,
který tento projekt podpořil částkou 50 000
korun,“ doplnila Kozáková. Celkové náklady
8

akce činily 100 684 korun. „Tímto krokem
zkvalitníme separaci odpadů na veřejně přístupných místech města a zároveň se zlepší
možnost udržovat pořádek a čistotu,“ vysvětlila Miluše Kozáková.
Jedná se o stanoviště na ulicích:
1. Bezručova (zastávka MHD) - rozšíření
2. Na Úvoze u KD - rozšíření
3. Neumannova u tržnice - nové
4. Libická (u Orlovny) - nové
5. Nádražní 35 – 37 - rozšíření

Okružní dolní - V Zahrádkách

10.00 - 10.25

Klafar, u Orlovny

10.30 - 10.55

Kolektivní systém ASEKOL se zabývá
zpětným odběrem a ekologickým zpracováním vysloužilých elektrospotřebičů. „V
našem městě máme rozmístěno 21 kusů červených kontejnerů. Do těchto nádob patří veškeré drobné elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (např. počítače a jejich příslušenství,
tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony,
baterie a akumulátory),“ sdělila Kozáková.
„Opětovně žádáme občany, aby neukládali
odpady v okolí kontejnerů, ale přímo do nádob, děkujeme,“ zdůraznila Kozáková.

Městská policie
informuje
Nebezpečné chování v komunikaci

Stanoviště a časový harmonogram
svozu nebezpečného odpadu

Dvorská

úterý 11. 10. 2016

Den zdraví 2016 se opět vydařil

na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato
služba je k dispozici celoročně s rozšířenou
provozní dobou. Od pondělí do pátku od
6.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 7.00 do
13.00 hodin. V době od 3. října do 15. října
2016 budou na obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz
tabulka). Objemný odpad bude odvezen na
skládku do Ronova a odpad ze zeleně bude
zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře
(oks)
nad Sázavou. 

U Táferny

úterý 4. 10. 2016

Příspěvkové organizace města

V sobotu 10. září 2016 se uskutečnil již druhý ročník Dne zdraví. Desítky návštěvníků polikliniky si od 8.00 do 13.00 hodin
užívaly bohatý program zaměřený na zdravý životní styl a prezentaci integrovaného záchranného systému. Návštěvníci
si mohli vyzkoušet nehodový trenažér, prohlédnout si obří model plic, nebo si zahrát kuželky se sportovci s handicapem.
Den zdraví pořádá příspěvková organizace města Poliklinika Žďár nad Sázavou. Součástí programu byla také ukázka
Foto: Nikola Adlerová
výcviku psů městské policie.

Beseda o včelařství

Konopí

V úterý 30. srpna 2016 se v Domově
klidného stáří ve Žďáru nad Sázavou konala beseda na téma včelařství. Pozvání
přijal pan Vlastimil Bubeníček, který je
předsedou základní organizace Českého
svazu včelařů Žďár nad Sázavou.
Povídání bylo velice zajímavé. Nejprve
nás pan předseda seznámil s činností organizace a potom hovořil o práci včelaře a
včelařství vůbec. Dozvěděli jsme se, jak je
rozdělen včelařův rok, co se v jednotlivých
obdobích dělá, co je nutné připravit na
zimu, jak probíhá medobraní. Poté jsme si
vyslechli informace o složení včelstva, prohlédli si obrázky matky, dělnice a trubce.
Víme už také, jaký je rozdíl mezi květovým,
lesním a pastovaným medem. Další povídání bylo o včelích produktech, o výrobcích,
které se z nich vyrábí. Prohlédli jsme si jednotlivé pomůcky, které včelař potřebuje ke
své práci. Překvapením pro všechny přítomné byla ochutnávka medu. Na úplný závěr

Beseda v Domě klidného stáří.

Foto: archiv

jsme si ve skleněném úlku prohlédli živé
včely.
Touto cestou bychom chtěli velice poděkovat nejen za čas a ochotu panu Vlastimilu Bubeníčkovi, ale také ostatním členům
včelařské organizace. Ti našemu Domovu
věnovali několik sklenic medu, za což jim
patří velký dík.

Jitka Kalasová

Nezapomeňte na výběr poplatku
za komunální odpad
V říjnu proběhne výběr poplatku za komunální odpad za 2. pololetí 2016. Na přelomu září a října obdržíte do svých schránek složenky pro úhradu tohoto poplatku.
Informace jsou uvedeny na alonži složenky
(za koho platíte, v jaké výši, číslo účtu atd.).
Poplatek je splatný do 31.10. 2016. Úhradu
poplatku lze provést na pokladně Městského úřadu v hotovosti nebo platební kartou.
Další možnost úhrady je převodem z účtu
nebo na přepážce České pošty.
„Zkontrolujte si, prosím, označení svých
schránek, aby složenky mohly být správně
a včas doručeny,“ připomněla pracovnice
odboru komunálních služeb Drahoslava
Komínková. „Dále upozorňujeme občany s
trvalým pobytem na adrese úřadu (Žižkova

Při běžné kontrolní činnosti hlídka
městské policie zjistila v křižovatce u
Komerční banky dva mladíky, kteří zde
seděli na židlích. Jak bylo následně zjištěno, židle pocházely z krádeže ze zahrádky
nedaleké restaurace. Při spatření hlídky se
mladíci pokusili o útěk. Jeden z výtečníků byl hlídkou dostižen na ulici Žižkova.
Hlídka mladíka vyzvala k návratu do restauračního zařízení, kde se potvrdilo, že
židle pocházejí z této restaurace, a ke krádeži se mladík strážníkům přiznal. Jeho
protiprávní jednání bylo vyřešeno na
místě uložením blokové pokuty. Jednání
druhého z pachatelů, jehož totožnost se
podařilo zjistit, je dále v řešení.

227/1), že i oni jsou poplatníky poplatku za
komunální odpad a jsou povinni poplatek
platit,“ doplnila Komínková.
Pro více informací o poplatku za komunální odpad je možné se obrátit přímo na
pracovnici odboru komunálních služeb Drahoslavu Komínkovou na telefonu 566 688
187.
(oks)

Během obchůzkové činnosti byly na
balkonech v místní části Žďáru nad Sázavou 3 zjištěny rostliny, které nejsou zcela
běžně k vidění. Šlo o několik rostlin marihuany. Zjištěné poznatky byly předány
i s fotodokumentací na Policii ČR, která
celou záležitost vyřešila v přestupkovém
řízení. Poučení: stále přetrvává mylný názor, že pěstování těchto rostlin není protiprávní. Vždy půjde nejméně o přestupek,
při naplnění určitých podmínek může jít i
o trestný čin.
Ohlédnutí za prázdninami z pohledu
asistentů prevence kriminality
V uplynulém období hlavních prázdnin se asistenti prevence kriminality aktivně podíleli kontrolami na hladkém
průběhu chodu dopravního hřiště, které
bylo na žádost občanů letos poprvé zpřístupněno veřejnosti v době od 10.00 do
19.00 hodin každý den. Kromě tohoto
hřiště bylo letos také opětovně zpřístupněno dětské hřiště na ulici Okružní vedle
prodejny potravin. S jejich otevíráním a
uzamykáním nám pomohli bezpečnostní
asistenti. Každé ráno zkontrolovali stav
hřišť, případně uklidili nepořádek, který
po některých neukázněných návštěvnících zůstal. Asistenti prevence kriminality
pak během své směny pravidelně kontrolovali, zda je vše v pořádku a zda návštěvníci dodržují řád hřiště, který je pro
ně závazný. Na zjištěné drobné nevhodné
chování dětí následně upozornili jejich
rodiče, kteří zjednali nápravu.



Městská policie Žďár nad Sázavou
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Žďár hostil zahraniční partnery ze třech zemí
Žďář nad Sázavou byl od středy 17. srpna do neděle 21. srpna 2016 dějištěm každoročních Dnů partnerství, setkání tří vzájemně partnerských měst, francouzského Cairanne, belgického Flobecqu a Žďáru nad Sázavou. Vzhledem k tomu, že Žďár má
ještě jedno partnerské město, a to německý Schmölln, byla k této mezinárodní akci přizvána také početná delegace z města
z bývalého východního Německa. Na podrobnosti týkající se letošní partnerské návštěvy jsme se zeptali Václava Košťála,
pracovníka odboru školství, kultury a sportu, který celou akci koordinoval.
Jak se partnerská města prezentovala?
Belgické město Flobecq se v rámci programu spojeného se Slavnostmi jeřabin
představilo vystoupením folklorního souboru „Géants de Flobecq“ (flobečtí obři).
Deset nosičů obřích figurín se střídalo
v jejich útrobách a za doprovodu deseti
muzikantů dechové kapely s obry chodili
a tancovali. Obři představovali historické osobnosti Flobecqu, a to spisovatele
Georges Delizé a selku, o které se tradovalo, že byla čarodějnicí. Delegaci z Cairanne doplnili členové provensálského
folklorního souboru z města Carpnetras
s tradičními bubínky a píšťalami. Německé město Schmölln prezentoval smíšený
pěvecký sbor Schmölln v počtu 36 zpěváků a 30 muzikantů dechového orchestru
„Da Capo“.

Starou radnicí a průvodu folklorních
souborů od Staré radnice k prostranství
za Domem kultury. Zde následovalo vy-

Provensálský folklorní soubor v průvodu městem.
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udržení partnerských vztahů mezi městy.
Město zajistilo ubytování v ubytovacích
zařízeních pouze zúčastněným organizacím, ostatní účastníci, kteří nechtěli být
ubytováni v rodinách, si ubytování hradili
sami.
Co zahraniční hosté ochutnali?
Stravování bylo zajištěno převážně
v jídelně Základní školy Palachova, kde
byly pro hosty připravovány typické české a regionální pokrmy, jako je svratecký
guláš, grilovaná krkovice s hříbkovou
omáčkou, pstruh po mlynářsku, svíčková
na smetaně. Zahraniční přátelé ochutnali také české buchty, české sýry a české pivo z regionálního pivovaru. V rámci
sobotní oficiální večeře partnerství bylo k
dispozici kvalitní bílé víno z Jižní Moravy
a delegace z francouzského Cairanne zajistila pro tuto příležitost výjimečné červené víno s etiketou partnerských měst
a víno ze školní vinice, obě s apelací „Côtes du Rhône Villages“.
Kdo se na organizaci této mezinárodní
události podílel?

Flobečtí obři roztančili náměstí Republiky.

Jaký byl program Dnů partnerství?
Po příjezdu 36 Belgičanů a 41 Francouzů ve středu navečer přivítali starosta a místostarosta města obě delegace
v jídelně Základní školy Palachova, kde
následovala večeře. Program prvního
dne setkání byl věnován novým atraktivitám města, které vznikly za poslední
tři roky, tedy za dobu, kdy byl naposledy
Žďár hostitelem Dnů partnerství. Dopoledne si Belgičané a Francouzi prohlédli
Muzeum nové generace v Zámku Žďáře
a příjemnou procházkou se přesunuli do
rekreačního areálu Pilák. Zde si mnozí
zahráli své oblíbené sporty, svezli se na
šlapadlech a vyzkoušeli také jim dosud
neznámý discgolf. Odpoledne bylo věnováno zahájení Slavností jeřabin před

a petanqu na hřišti u Základní školy Švermova. V rámci sobotního sportovního
odpoledne bylo sehráno utkání v malé

Dny partnerství 2016

Foto: Nikola Adlerová

stoupení provensálského folklorního
souboru, flobeckých obrů a žďárského
folklorního souboru Studánka za doprovodu Horácké muziky. Páteční program
patřil především návštěvě Centra Eden
v Bystřici nad Pernštejnem. Po návratu
do Žďáru se k Belgičanům a Francouzům připojilo 84 Němců z partnerského
Schmöllnu. Odpoledne tak pokračovalo společným vystoupením německého
smíšeného pěveckého sboru a dechového orchestru. Po něm následovala
vystoupení francouzského, belgického
a žďárského folklorního souboru jako v
předešlý den. V sobotu si účastníci mohli vybrat, zda chtějí strávit den s rodinou
ubytovatelů nebo hrou malé kopané

Foto: adl

kopané mezi delegacemi z Flobecqu
a Schmöllnu s výsledkem 2:2. Mnozí
účastníci také využili sobotní nabídky
zdarma navštívit žďárské Relaxační centrum. Delegace ze Schmöllnu navíc v sobotu navštívila Muzeum nové generace
a jejich smíšený pěvecký sbor doprovodil
bohoslužbu v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V podvečer se všichni účastníci a ubytovatelé sešli ve školní
jídelně při oficiální večeři partnerství,
kde zástupci jednotlivých měst pronesli
proslovy a předali symbolické dary. Naše
město obdarovalo partnerské radnice
originální grafikou historické památky
města z dílny výtvarníka Miloše Slámy
a publikací „Žďársko Jana Santiniho“ v anglickém jazyce. Po večeři se všichni účastníci za doprovodu dechového orchestru
z Flobecqu rozloučili, Francouzi se ještě
v noci vydali zpět na cestu domů a Belgičané s Němci odjeli v neděli dopoledne
již za deštivého počasí.
Kde byli účastníci ubytováni?
Při Dnech partnerství jsou vždy účastníci prioritně ubytováni v rodinách, aby
občané partnerských měst mohli navázat
nová přátelství. Smyslem tohoto partnerského setkání není pouhá návštěva zástupců města a občanů, kteří již vzájemně
udržují mezinárodní přátelství a zajišťují
ubytování účastníků, ale především prezentace kulturních a sportovních organizací s důrazem na mládež a úmyslem

Německý smíšený pěvecký sbor z partnerského města Schmölln.

Děkujeme touto cestou za spolupráci
a pomoc při zajištění této akce ubytovatelům zahraničních účastníků, kuchařkám a vedoucí školní jídelny ZŠ Palachova, folklornímu souboru Studánka,
Horácké muzice, Městské policii, Střední
škole gastronomické A. Kolpinga, příspěvkovým organizacím Kultura Žďár,
SPORTIS, Základní škola Švermova, Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou

Foto: adl

2, Muzeu nové generace v Zámku Žďár,
předsedovi Komise pro mezinárodní
a regionální spolupráci, ubytovatelům,
jejichž hosté nakonec nepřijeli a kolegyním a kolegům MěÚ, kteří nám pomáhali.
Bez jejich pomoci by nebylo možné takovou akci realizovat.
Děkuji Vám za rozhovor.


Nikola Adlerová

950 let Města knoflíku

Starostové partnerských měst obnovili 2. září 2016 smlouvy
o spolupráci se Schmöllnem, na snímku starosta Žďáru nad
Sázavou Zdeněk Navrátil a starosta Schmöllnu Sven Schrade. 
Foto: archiv

Partnerská města:

Německý Schmölln, který je partnerským městem Žďáru, oslavil o prvním
zářijovém víkendu neuvěřitelných 950
let od první písemné zmínky o „abbatia
zmulna“, cisterciáckém opatství založeném kdysi na kopci nad dnešním městem. Oslav se zúčastnila také žďárská
delegace pod vedením starosty Zdeňka
Navrátila a místostarosty Josefa Klementa. Nabitý víkendový program zahájilo
slavnostní zasedání městské rady, jehož
hlavním bodem bylo obnovení smluv
o spolupráci s partnerskými městy, jimiž
jsou kromě Žďáru ještě lotyšské Dobele
a jihoněmecký Mühlacker. Kromě kulturního programu se v neděli dopoled-

ne uskutečnily dva přátelské fotbalové
zápasy žďárských starších žáků a mužů
B s místními týmy, které oba skončily
remízou 1:1. Oslavy vyvrcholily více než
dvouhodinovým průvodem městem,
v němž kromě historických výjevů v
podání ochotníků a zástupců místních
organizací našli svoje místo i delegace
všech partnerských měst a žďárští fotbalisté. Schmölln, který je díky dlouholeté knoflíkářské tradici nazýván Městem
knoflíku, je živým městem s řadou aktivních spolků a organizací a se Žďárem
rozvíjí čilou spolupráci v oblasti sportu,
kultury, vzdělávání i místní správy.

Zbyněk Vintr

Cairanne (Francie)

975 obyvatel, smlouva o partnerství
podepsána: 14. července 2003.

Flobecq (Belgie)

3 270 obyvatel, smlouva o partnerství
podepsána: 1. listopadu 1999.

Schmölln
(Spolková republika Německo)

13 000 obyvatel, smlouva o partnerství
podepsána: 12. května 2001. Obnovení
smlouvy 2. září 2016.

(red)

Mladší žáci si z fotbalového utkání s místním týmem odvezli nejen remízu 1:1, ale také dárek v podobě fotbalových
dresů. 
Foto: archiv
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Školství

Vzdělávat se lze v každém věku
Zajímáte se o dění kolem sebe a chcete se dále vzdělávat? Pak právě pro vás je
určen další ročník projektu Vzdělávat se
lze v každém věku, který pořádá žďárské
státní gymnázium. Odpolední přednášky jsou vedeny ve většině případů učiteli
školy, přizváno bude také několik odborníků z praxe, kteří seznámí posluchače s
aktuálním děním ve svých oborech.
Tak jako v uplynulých letech se „studenti“ dozvědí kromě jiného zajímavosti
z politologie, historie, zeměpisu, fyziky,
medicíny, biologie a etnografie. Zajímavá
bude určitě i přednáška s fotografiemi z
expedice učitelů gymnázia na Borneo.
Na závěr tradičně pojedou absolventi na
„školní výlet“. 
mh

Zajímavé přednášky, výtvarná dílna, výlet na závěr.
Gymnázium Žďár nad Sázavou vás zve na cyklus přednášek.
• jednou za dva týdny ve středu, a to od 15.30 do 17.30 hodin
• pro všechny bez ohledu na dosažený věk a vzdělání

1. pololetí

5. 10. 2016 Německá otázka II (PhDr. Milan Hána), 19. 10. 2016 Podzim na Moravském Horácku
(Mgr. Jana Rosecká), 2. 11. 2016 Borneo (Mgr. Roman Veselský), 16. 11. 2016 Fotografování nejenom přírody (Mgr. Luboš Doubek), 30. 11. 2016 Karel IV. a jeho doba (Mgr. Alena Čeplová), 14.
12. 2016 Advent na Moravském Horácku (Mgr. Jana Rosecká), 4. 1. 2017 Příběh umění (Mgr. Andrea Popelová), 27. 1. 2017 Norsko (Mgr. Roman Veselský), Výtvarná dílna (Mgr. Hana Kršková)

2. pololetí

1. 2. 2017 I malé klouby mohou hodně bolet (prim. MUDr. Jaroslav Pilný), 15. 2. 2017 Biozemědělství - jde to i bez chemie (Dr. Ing. Pavel Šimůnek), 1. 3. 2017 Rod Kinských (Mgr. Lenka
Nováková), 15. 3. 2017 Peru (Mgr. Jitka Rösslerová), 29. 4. 2017 Čas ve vesmíru - vesmír v čase
(Mgr. Vlastimil Čepelák), 12. 4. 2017 Umění veřejného projevu (Mgr. Michaela Kondýsková), 26.
4. 2017 Umění, kterému nerozumíme (Mgr.Andrea Popelová), 10. 5. 2017 Genetická onemocnění (Mgr. Jitka Rösslerová), 24. 5. 2017 Závěrečné setkání (Mgr. Vlastimil Čepelák), Výlet (Mgr.
Lenka Nováková)

Prázdninový provoz v mateřských školách ve Žďáru nad Sázavou
Ani v měsících červenci a srpnu nemuseli
mít pracující rodiče obavy, kam umístit své
předškolní děti. Tento školní rok zajišťovaly provoz pro děti MŠ Brodská v červenci,
MŠ Haškova v srpnu. Kapacity obou školek
byly po oba letní měsíce plně využity, provozy byly organizovány ve čtyřech třídách.
V pedagogické práci se vystřídaly všechny
učitelky z celé příspěvkové organizace Mateřská škola.

Děti využívaly krásného letního počasí k
co nejdelšímu pobytu v přírodě, ke sportování a poznávacím vycházkám do blízkého
okolí obou mateřských škol . Kromě toho
měly příležitost se setkat a navázat nová
přátelství s kamarády z ostatních mateřských škol ze Žďáru nad Sázavou.
Léto končí a my přejeme všem dětem
i rodičům úspěšné vykročení do školního
roku 2016/2017. 
Kolektiv MŠ Vláček

Do lavic usedlo 211 prvňáčků
První den ve škole je vždy něčím speciálním. Ještě intenzivněji to vnímají ti, pro které se školní brány otevřou vůbec poprvé v životě. Do školních lavic ve čtvrtek 1. září 2016 v našem
městě usedlo 211 žáků prvních tříd. Celorepublikově do prvních ročníků základních škol nastoupilo 115 500 nových žáků
(asi o 1300 méně než v minulém školním roce).
Všem prvňáčkům, ale i ostatním žákům, studentům, učitelům a rodičům žáků přejeme pohodový školní rok 2016/2017.
Chuť do práce, zasloužený úspěch a zejména pevné zdraví,
štěstí a veselou mysl. 
Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Mateřská škola hledá
zástupce ředitele
Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace,
Okružní 729/73, 59101 Žďár nad Sázavou vyhlašuje výběrové
řízení na pozici zástupce ředitele Mateřské školy Veselská Žďár
nad Sázavou.
POŽADAVKY NA MÍSTO:
vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 		
předškolní pedagogiky
praxe 10 let v oboru
zkušenosti z vedení kolektivu
práce na PC – Word, Excel nutností
znalost specifika vzdělávacích programů Začít spolu, 		
Zdravá MŠ, Montessori
zkušenosti s prací v heterogenním kolektivu dětí
komunikativnost, flexibilita, samostatnost při řešení 		
problémů
respektování ostatních, profesionalita a zájem o další 		
vzdělávání
organizační schopnosti
V případě Vašeho zájmu zašlete svoji žádost s životopisem na
adresu : reditelstvi@mszdar.cz do 23. 9. 2016.

První školní den do lavic usedlo 211 prvňáčků. Základní škola Zámek.
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Foto: adl

Výběrové řízení proběhne v úterý 27. 9. 2016. Uchazeči budou
kontaktováni.

(red)

Kultura

Fotografický festival „Ve stopách Daguerrových“ bude v říjnu patřit
ženám. Na Staré radnici se představí i známá zpěvačka Eva Pilarová
V průběhu měsíce října proběhne ve
Žďáru nad Sázavou druhý ročník fotografického festivalu. Jde o akci, která má
nabídnout návštěvníkům několik souběžně probíhajících výstav v osvědčených výstavních prostorách centra města. Vernisáž proběhne na Staré radnici 5.
října 2016 od 17.00 hodin.
Smyslem fotofestivalu je přinést občanům další, jak doufají organizátoři, zajímavou kulturní aktivitu. Dalším, neméně
důležitým důvodem existence takovéhoto
podniku je setkávání. Na straně jedné setkání návštěvníků s dílem vystavujících autorů a pro fotografy pak možnost konfrontace s prací ostatních účastníků festivalu,
tedy na úrovni umělecké kategorie, kterou
dnes již fotografie, po letitých bojích, bezesporu je.
Proč nese festival název „Ve stopách Daguerrových“? Jednak, a to přiznává i jeden z
organizátorů celého festivalu Pavel Remar,
jde o název zvukomalebný a hravý, neboť
ne vše v našich životech je třeba brát se zarputilou trudomyslností. Na straně druhé je

zde však i aspekt odborný: Louis-Jacques-Mandé-Daguerre se v roce 1829 spojil s
Josephem Nicéphorem Niépcem a společně experimentují v oblasti metod fotografického zachycení skutečnosti. Po deseti
letech úporné snahy, v lednu roku 1839,
Francouzská akademie věd oznamuje vynález daguerrotypické metody. Francouzská
vláda zakupuje postup pro veřejnou potřebu, Niépce a Daguerre dostávají doživotní
rentu a vynález nakonec nese Daguerrovo
jméno. Daguerrotypie jsou jemně odstíněné unikáty s vysokou odrazivou schopností
na postříbřených a leštěných měděných
deskách, které byly prezentovány za sklem
v ochranných etujích. Snímky vyžadovaly
několikaminutové doby expozice, které
se však, k nemalé úlevě dlouho bez hnutí
sedících modelů, záhy podařilo zkrátit. Ve
čtyřicátých a padesátých letech 19. století
se tato metoda těšila velké oblibě hlavně
v portrétní fotografii. I když byla následně
daguerrotypie vytlačena levnějšími a snadnějšími metodami pořízení snímku, patří jí
nesporně první místo v historii jako postupu umožňujícímu komerční využití foto-

Výstavní plán:
Galerie na Staré radnici – Eva Pilarová a Helena Štefanová – Fotoobrázky
Eva Pilarová – známá česká zpěvačka a také fotografka. Poprvé veřejně
vystavovala v roce 2005, její fotografická práce je spojena hlavně s využitím digitálních technologií. Samostatně vystavovala v řadě českých a moravských měst, v zahraničí pak ve Vídni, Moskvě, Berlíně a v rámci výstavy
„Múza očima múz“ se objevila také v Chicagu. Ke své tvorbě přistupuje s
osobitým nadhledem, například ráda cituje svého muže, který na předvedené fotografie reagoval slovy: „Tak to se bude líbit akorát profesorovi Knížákovi a Tobě.“
Helena Štefanová – svoji kariéru započala jako plně „analogová dokumentaristka“ dovolené v Jugoslávii. Následuje studium na Katedře matematických strojů, fotoaparát ji však provází životem i nadále. S digitalizací
světa fotografie vzrůstá počet snímků a jednoho dne si řeknou se svou sestřenicí Evou, proč neudělat společnou výstavu. A tak je zde máte. Helena
a Eva, dvě pokrevně spřízněné ženy s vlastním názorem a pevným místem
v životě.
Městské divadlo – Mirka Hedbávná – fotografické soubory Tajemství a
Blúsy
Mirka Hedbávná – žije a pracuje v Třebíči, učí matematiku, informatiku a
zeměpis, je trenérkou volejbalu a nadšenou fotografkou. Vydala tři básnické sbírky: v roce 2008 „Otevřu Ti, Tvá Sezam“, následovaly „Blúsy“ a zatím
poslední „Balóny“. Její texty se objevily na posledním albu Jany Koubkové „A tak si jdu“. Fotografie Mirky Hedbávné byly opakovaně oceněny na
prestižní výstavě Praha fotografická a v projektu E-mo-ce. Autorské výstavy
byly představeny v Praze, Jihlavě, Svitavách a domácí Třebíči.

grafie. Ať chtějí, nechtějí či možná si to ani
neuvědomují, kráčejí moderní fotografové
ve stopách těchto velkých mužů historie.
Proto byl zvolen název fotofestivalu takto,
jako výraz úcty k Otcům zakladatelům, kteří umožnili vznik svébytného uměleckého
směru.
„Základem výstavního plánu našeho festivalu je představit návštěvníkům, jako „hlavní
hvězdu“, autora, který již má na poli fotografie
nějaké jméno a zkušenosti. V loňském ročníku
byl touto personou vsetínský fotograf Robert
Goláň, který se pohybuje v oblasti sociální
fotografie, a jeho časosběrné fotografické dokumenty Starousedlíci či Romské cesty jsou
dostatečně známy jak laické, tak i odborné
veřejnosti,“ sdělil Pavel Remar. Výstavní program pak doplňují fotografové méně známí, ne však méně kvalitní a hlavně zástupci
domácí, žďárské scény. Nejinak tomu bude
i v letošním ročníku, který je věnován jen
a pouze dámám, jimž fotoaparát přirostl k
srdci a stal se nedílnou součástí jejich života. Druhý ročník fotofestivalu je tedy opravdovou poctou ženám fotografie.

(red)

Malá galerie Stará radnice - Nikola Adlerová - Portréty, kyanotypie
Nikola Adlerová - v současné době pracuje a žije ve Žďáře nad Sázavou
a fotoaparát se stal každodenní součástí jejího života. V době studia Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně absolvovala také čtyři roky
dálkového studia tvůrčí fotografie v Institutu fotografických studií Brno.
Historické fotografické techniky ji zajímaly již při studiu a nyní se k nim
opět ve své tvorbě vrací. Adlerová se zabývá převážně dokumentární fotografií, ale nepřestává ji bavit ani portrét. Fotografii obdivuje a nebrání se
zkoušení stále nových technik. Její fotografie se objevily na několika ročníkových výstavách v Dačicích a Brně, autorskou výstavu představila v roce
2009 v Křižanově. Její práce je opravdovou poctou starým mistrům, neboť
pro svůj soubor zvolila kyanotypii, kterou vynalezl již v roce 1842 sir John
Herschel.
Kulturní centrum Batyskaf - Hanka Vykoukalová – Minisvěty
Hanka Vykoukalová - k „pořádnému“ fotoaparátu se poprvé dostala při
práci na žďárském portálu zdaraci.cz a od té doby se fotografie prolíná jejím životem. S oborem fotografie se blíže seznámila také v rámci studia
multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně, v kurzech
Školy kreativní fotografie v Praze nebo při práci ve fotobance. První výstavu
měla společně s amatérským fotografickým „kroužkem“ ROG v Technickém
muzeu v Brně v roce 2015. Fotografie je pro ni ale stále především cesta k
sebevyjádření a forma relaxace. Je to způsob, jak ostatním zprostředkovat
své osobní nazírání na okolní svět. Soubor fotografií s názvem Minisvěty je
složený z minimalistických fotografií pořízených ve Žďáře i při cestách do
zahraničí. Divák může svobodně zapojit svoji fantazii a hledat v obrázcích
nepřeberná množství významů, míst a emocí. Minimalismus je totiž volnost. Minimalismus je fantazie běžící na plné obrátky.

Muž se zlatou síťovkou usedne v nově
opravené části náměstí Republiky
Rekonstrukce navazujících částí náměstí Republiky zahrnovala mimo jiné
i umístění nového mobiliáře a sochy
sedícího muže se síťovkou od výtvarníka Jiřího Plieštika s informační deskou
o tradici síťování ve městě.

Socha muže se síťovkou bude ve spodní
části přestavěného náměstí Republiky
odhalena v pondělí 26. září 2016 v 16.00
hodin. Součástí slavnostního odhalení
sochy bude krátký doprovodný program.

Všichni jste srdečně zváni.
13

Volby 2016

Žďáráci píší do novin

Brzy půjdeme k volbám do krajských zastupitelstev

Občané se zajímají o úpravy autobusových zastávek

Krajské volby se konají v pátek 7. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin. Pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina budou mít voliči ve Žďáře nad Sázavou připraveno opět 26 volebních místností, jejichž umístění zůstává
stejné jako při posledních volbách v roce 2014. Podrobně budou voliči jako obvykle informováni zveřejněným oznámením o době
a místě konání voleb do zastupitelstva kraje zejména na plakátovacích plochách v každém volebním okrsku, dále např. na internetových stránkách města. Na několik důležitých otázek týkajících se voleb do zastupitelstev krajů jsme se zeptali pracovnice odboru
sekretariát tajemníka a vnitřních věcí, Olgy Šírové.

V červnu 2016 Městský úřad, odbor
komunálních služeb obdržel výzvu na
úpravu několika níže uvedených zastávek městské hromadné dopravy, a to
především za účelem snadnějšího nastupování a vystupování starších či zdravotně limitovaných cestujících.

Kdo má právo volit?

V těchto krajských volbách má právo volit státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního obvodu
kraje. Z tohoto vyplývá, že nemohou do zastupitelstev krajů volit státní občané jiných
členských států Evropské unie.

Co může být překážkou ve výkonu
volebního práva?

Překážkou ve výkonu volebního práva je
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, přičemž, pokud se věznice nachází v
územním obvodu volebního kraje, kde má
volič trvalý pobyt, může být právo volit řešeno žádostí o vydání voličského průkazu.
Dalšími překážkami jsou omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, dále zákonem stanovené omezení osobní svobody z
důvodu ochrany zdraví lidu, kdy se jedná o
hospitalizace voličů na infekčním oddělení,
karanténní opatření apod. Pokud se nachází
zdravotnické zařízení v územním obvodu
volebního kraje, kde má volič trvalý pobyt a
u voliče se nejedná např. o infekční onemocnění, může být právo volit při hospitalizaci
řešeno žádostí o vydání voličského průkazu. Mezi překážky patří také výkon základní
nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li
to bezpečnost státu.Toto jsou překážky tzv.
přímé, překážkami nepřímými, kdy komise
voliči neumožní realizovat volební právo,
jsou neprokázání totožnosti a státního občanství, a nevstoupí-li volič do prostor určených k úpravě hlasovacích lístků.

Co mohu udělat, když vím, že v době
voleb nebudu v místě svého trvalého
pobytu?

Voliči, kteří vědí, že ve dnech voleb nebudou moci volit ve svém okrsku, si mohou
požádat o vydání voličského průkazu, na
který volič může volit pouze ve volebním
okrsku, který se nachází na území volebního
kraje, ve kterém má volič trvalý pobyt.

Kde mohu o voličský průkaz požádat?

O vydání voličského průkazu může volič
požádat pouze na obecním (městském)
úřadě v místě svého trvalého pobytu, a to
osobně nejpozději do středy 5. října 2016
do 16.00 hodin nebo písemným podáním
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. do pátku 30. září 2016. Písemným
podáním se rozumí podání v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo podání v elektronické podobě
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podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo podání v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky.

Jak dlouho pak trvá, než mi úřad průkaz vydá?

Na rozdíl od jiných druhů voleb zákon
o volbách do zastupitelstev krajů nestanoví lhůtu, od kdy je možno voličský průkaz
předávat, tzn. po převzetí žádosti je úřadem
ihned voličský průkaz vyhotoven a předán
voliči buď osobně, nebo prostřednictvím
osoby, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o voličský
průkaz anebo voličský průkaz zašle voliči
na adresu, kterou si určil.

Co mě čeká ve volební místnosti?

Volič po příchodu do volební místnosti
prokazuje svou totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem ČR. Volič, který se dostavil
do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen tento průkaz odevzdat příslušné
okrskové volební komisi.
Hlasovací lístky spolu s Informacemi o
způsobu hlasování obdrží voliči na adresy
svých trvalých pobytů, ze zákona je termín
dodání hlasovacích lístků nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb. Bezproblémový
roznos hlasovacích lístků je také odvislý od
správného označení budov číslem popisným (orientačním, případně evidenčním).
Dovolujeme si voliče i v této souvislosti na
tuto zákonnou povinnost upozornit.

Kolik volebních subjektů je zaregistrováno pro volby do Zastupitelstva Kraje
Vysočina?

Číselná řada na hlasovacích lístcích v
jednotlivých krajích není úplná, vzhledem
k tomu, že ne všechny kandidující subjekty
podaly kandidátní listiny ve všech krajích
a zároveň ne všechny byly zaregistrovány.
Pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina
bylo zaregistrováno celkem 21 volebních
subjektů.

Jak správně volit, aby byl hlas voliče
platný?

Po obdržení úřední obálky od okrskové
volební komise (a popř. na žádost voliče vydání nových hlasovacích lístků za chybějící
či jinak označené) vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1
hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který
vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandi

dátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Volič po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední
obálku obsahující hlasovací lístek před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Co když v den voleb zjistím, že nemám
platný občanský průkaz?

Pro voliče, kteří nebudou mít v době konání voleb platný občanský průkaz, bude na
MěÚ ve Žďáře nad Sázavou ve dnech voleb
po celou dobu hlasování zajištěna služba
(na odboru sekretariát tajemníka a vnitřních
věcí, 1. poschodí, odd. OP), kde si volič může
zažádat pro účely výkonu volebního práva
o vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (§
24c zákona o OP).

Výzva zmiňuje zastávky Květná, Vnitřní,
Wonkova a Studentská a podepsalo ji 517
občanů našeho města. Zástupci odboru

San Francisco
Přijměte pozvání na cestopisnou besedu o
San Franciscu. Povídání o městě a okrese
San Francisco, ze západního pobřeží USA,
doplní promítanými obrázky a videem cestovatel Roman Suchomel.
Sejdeme se ve žďárské Husově kapli, ulice
Kopečná 13, ve čtvrtek 6. října 2016 v 16 hodin. Vstupné dobrovolné.

Plnohodnotný život…

Pozvánka:



Milan Vostřel

Děkuji za rozhovor.


Nikola Adlerová

služeb Miloslav Dvořák. „Nicméně Městský
úřad se této výzvě bude dále věnovat a připravovat možné změny pro zařazení do návrhu
rozpočtu města,“ doplnil Dvořák. Zlepšení
infrastruktury zastávek MHD ve městě je i
jedním ze stěžejních úkolů pracovní skupiny MHD. 
(red)


Žijeme v místě s „dobrou adresou“?
Je zřejmé, že Českou republiku čeká veřejná diskuse, která pro mnohé nebude jednoduchá. Naše společnost si musí odpovědět
na otázky: Jaká je cena veřejného prostoru?
Co jsme ochotni udělat pro čistý vzduch? Jakou hodnotu pro nás má zdravé a bezpečné
prostředí?
Inspirací pro Českou republiku je putovní výstava pod souhrnným názvem Města s
dobrou adresou, o jejíž výrobu se postara-

Děkuji Vám za vyčerpávající odpovědi, kde jinde ještě mohou občané najít
kompletní informace?

Další podrobnější informace k volbám
mohou voliči získat na stránkách: Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, Českého statistického úřadu www.czso.cz, Krajského
úřadu Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz.

komunálních služeb a odboru dopravy spolu ze zástupcem výzvy následně provedli
místní šetření, kde se projednaly jednotlivé
případy. „Již nyní je jasné, že ne všechny zastávky půjdou upravit dle představ organizátorů výzvy, úpravy vyžádají nemalé investiční
finanční krytí a budou předmětem stavebního
řízení,“ sdělil pracovník odboru komunálních

O tom, že i invalidé a tělesně postižení
mohou prožívat plnohodnotný život, nás
přesvědčuje organizace Unie Roska Žďár.
Krom týdenních pravidelných dvouhodinových setkání mají členové možnost se
účastnit týdenních rekondic, různorodých
přednášek, rehabilitace v bazénu a dalších
aktivit. V letošním roce se žďárská organizace zúčastnila cvičebního maratónu, kde
z dvaceti měst v republice obsadila čtvrté
místo. Snímek je z třídenního červencového
školení novinek v rehabilitaci a cvičení , které Roska uspořádala za podpory města Žďár
nad Sázavou.

Karel Kesner

lo Velvyslanectví Dánska v ČR. Výstava má
pomoci nastartovat v českých podmínkách
veřejnou diskusi o kvalitě života v našich
městech, především v souvislosti s mobilitou.
Výstava byla představena v dubnu 2015 na
stejnojmenné konferenci v Olomouci, od té
doby putuje po českých městech. Ve Žďáře
bude výstava ke shlédnutí v době od 14. října do 4. listopadu v budově Knihovny Matěje
Josefa Sychry a před Domem kultury. (red)

Školení rehabilitace a cvičení. 

Foto: Archiv ROS

Dobrovolní hasiči ve Veselíčku o prázdninách nezaháleli a za podpory
Osadního výboru na místním hřišti uspořádali dvě sportovní akce
Soutěž O nejtvrdšího hasiče Veselíčka
se uskutečnila poslední červencový víkend.
Jak již název napovídá, šlo o náročný závod v hasičském víceboji. Jelikož tyto soutěže mají co nejvíce napodobit situace při
práci hasiče, závodníci se na start postavili
v zásahovém oděvu a obuvi s nasazenou
přilbou a dýchacím přístrojem na zádech.
Závodit mohli nejen hasiči, ale každý, kdo
se odvážil. Úkolem soutěžících bylo v co
nejkratším čase splnit sedm náročných
disciplín – roztažení hadic, překonání ba-

Soutěž O nejtvrdšího hasiče

Foto: archiv

riéry, 30 úderů osmikilovým kladivem na
stojatém hammerboxu, přemístění barelů
s vodou, smotání hadice, převalování a odtažení 100 kilové pneumatiky. Soutěžilo se
ve třech kategoriích – muži do 35 let, muži
nad 35 let a ženy. Na překážkové dráze se
utkalo celkem 19 mužů a 4 ženy (ty měly
trať usnadněnou). Všichni trať úspěšně dokončili. Nejrychlejší tři z každé kategorie
byli oceněni, avšak každému soutěžícímu
bylo určitě odměnou hlasité povzbuzování
početného obecenstva a velký aplaus v cíli.
V sobotu 13. srpna se pak v místní části Veselíčko konal turnaj v ping-pongu.
Již druhý ročník měl velký úspěch a účast
byla nad očekávání pořadatelů. Ti měli s
organizací a hladkým průběhem celé akce
plno starostí. Dohromady se soutěžilo ve
čtyřech kategoriích, tj. ženy, muži, děti a v
neposlední řadě senioři. Přes 30 soutěžících
„pinkalo“ stolní tenis na třech stolech zapůjčených od místních obyvatel. Boje o vrchní
příčky se protáhly až do večerních hodin a

celkové vyhlášení probíhalo již za šera. Kuriózní situace nastala u mužů ve finále i v
boji o třetí místo, kde proti sobě nastoupili
vždy otec se synem. V obou zápasech však
zvítězila zkušenost nad mladickou dravostí.
Každý hráč byl za své úsilí odměněn párkem a limonádou, na nejvyšších příčkách se
rozdávaly medaile. Velký dík patří těm, kteří
se na přípravách, organizaci a zajištění akcí
podíleli a přispěli k tomu, že se občané Veselíčka společně baví.

Jana Blažíčková

Turnaj v ping-pongu.

Foto: archiv
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Aktuality

Ragbisté zahajují svoji první sezónu
Novoměstští ragbisté zahajují svoji první
sezónu utkáním v Petrovicích. V neděli
25. září se střetnou s týmem Mountfield
Říčany.
„Chtěli bychom srdečně pozvat všechny milovníky sportu ze Žďáru nad Sázavou a z Nového Města na Moravě, aby nás na naší premiéři
přišli podpořit,“ sdělil trenér Jiří Mít. Utkání
se koná v areálu SOŠ v Petrovicích, kde koncem srpna vzniklo zbrusu nové ragbiové
hřiště. Oddíl zde vybudoval ragbiová háčka
a upravil plochu tak, aby se tu mohly konat
mistrovské zápasy. Titáni letos nastupují do
druhé ragbiové ligy, kde je jako nováčky
čeká silná konkurence. „Říčany jsou silnější
celek a doufám, že s nimi uhrajeme solidní výsledek. Každopádně to bude skvělá podívaná,
a kdo ragby ještě neviděl na živo, neměl by si
utkání nechat ujít“, dodal trenér. Titáni už se
představili ragbiové veřejnosti v olympijské

sedmičlenné variantě ragby. Na turnaji v Kralupech nad Vltavou vybojovali 3. místo. Jestli
se jim bude dařit i v klasickém formátu 15
hráčů, ukáže až následující sezóna.
Kdo by měl zájem si ragby vyzkoušet, má
možnost. Oddíl stále nabírá nové členy všech
věkových kategorií. Tréninky probíhají dvakrát týdně v úterý a čtvrtek od 17.00 hodin v
Petrovicích. 
kb

Žďárští judisté uspořádali turnaj
Po obrovském úspěchu, kterého svěřenci
trenéra Reného Pintery dosáhli v srpnu na
mezinárodním turnaji v maďarském městě
Siklós (10 medailí), si oddíl juda Orel jednota Žďár nad Sázavou vyzkoušel udělat
turnaj v rodinné atmosféře a uspořádal v
sobotu 3. září 2016 1. ročník TURNAJE O
ŽĎÁRSKOU HVĚZDU.
Turnaj se uskutečnil ve sportovní hale, Komenského 4 ve Žďáře nad Sázavou a soutěž
byla určena pro kategorie starších žáků U15

(ročníky 2002, 2003), mladších žáků U13 (ročníky 2004, 2005), mláďat U11 (ročníky 2006,
2007), mláďat U9 (ročníky 2008, 2009) a U7
(ročníky 2010 a mladší). Turnaj se uskutečnil
na 3 tatami a pro závodníky byly nachystané
krásné, originální medaile, vyrobené v zinkové slévárně v Hamrech nad Sázavou.
„Našeho turnaje se zúčastnilo 146 závodníků
z 23 klubů, což předčilo veškerá očekávání. I tak
díky skvělé organizaci a technickému zabezpečení obdrželi medaili všichni, kteří se zúčastnili,“
sdělil trenér juda René Pintera. „Tento turnaj
přitáhl nejenom velké množství místních diváků, což lze přičíst vzrůstající popularitě tohoto
sportu, ale také výrazně přispěl k náboru nových členů do našeho oddílu,“ doplnil Pintera.
„Celkový úspěch tohoto turnaje jasně ukázal,
že i rodiče členů oddílu jsou skvělá parta, která
táhne za jeden provaz. Velice děkujeme přímým
sponzorům tohoto turnaje,“ poděkoval Pintera.
V pořadí klubů družstvo Orel jednota Žďár
nad Sázavou obsadilo 3. místo.

(red)

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
12. září 2016 celkem 21 429 občanů ČR přihlášených k trvalému pobytu.

(Statistika: srpen - 21 455, 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 červenci 2016
+ dodatečně v červnu 2016
Jan Musil 	
Barbora Hemzová 
Jan Koukal

Adam Technik 	
Eliška Veselská 
Lilien Navrátilová 	
Patrik Slanina
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28. 6. ZR 3
1. 7. ZR 7
1. 7. ZR 3
12. 7. ZR 1
15. 7. ZR 6
17. 7. ZR 1
20. 7. ZR 1

Šárka Černá 	
22. 7. ZR 2
Vít Litochleb	
22. 7. ZR 3
Kryštof Šustr	
24. 7. ZR 7
Terezie Novotná 	
30. 7. ZR 5

Životní jubilea v říjnu 2016
+ dodatečně v září
Aloisie Houfová

1. 9. 96 let ZR 1
Věra Zezulová
4. 10. 85 let ZR 4
Gertruda Klimešová 
6. 10. 90 let ZR 3
Jaroslav Ježek 
7.10. 85 let ZR 3
Jiřina Michalová 
12. 10. 91 let Veselíčko
Jan Duchalík 	
18. 10. 80 let ZR 3
Zdeněk Klát	
23. 10. 85 let ZR 4
Josef Frai	
24.10. 85 let ZR 1
Bohumil Dočekal 	
24. 10. 91 let ZR 3
Stanislav Dvořák 	
25. 10. 80 let ZR 1
Miloslav Burian 	
28. 10. 80 let ZR 6
Oldřich Vondráček 	
28. 10. 80 let ZR 1

Srdečně gratulujeme!


Inzertní příloha

Z historie města

Pro své klienty hledáme byt 2+kk a 3+1.
Děkujeme. T: 605 221 928

Tentokrát si krátce připomeneme události
z roku 1966, 1976 a 1986 (opisy z kronik).

Nabízíme mezonetový byt 6+kk s terasou ve Velkém Meziříčí.
T: 605 221 928, WWW.RKOKNO.CZ

Rok 1966: Práce komise pro občanské záležitosti
za Žďár a spádové obce: 1.1. - 30.11.1966 bylo pozváno k uvítání do života 386 dětí, dostavilo se 307
dětí s rodiči. K témuž datu bylo uzavřeno 107 sňatků, z toho se neopakovalo 46 v kostele. 27.5.1966
uskutečněno slavnostní předání občanských průkazů 300 mladistvým. 29.4.1966 zábavné odpoledne
pro důchodce za účasti 300 důchodců, pořádané
Měst.NV za spolupráce Jednotného klubu pracujících. Členy komise navštíveno 15 občanů při jejich
narozeninách. 18 občanům byla zaslána blahopřání k jejich narozeninám.
Růst našeho města v roce 1966: Stav 1.1.1966
– 12 495, stav 31.12.1966 – 13 156. Ve stavu jsou
osoby trvale bydlící. Město dále roste a brzy bude
mít o 10 000 obyvatel více jako v roce 1952. Počet
narozených dětí – 121 chlapců, 120 děvčat. Úmrtí –
32 mužů, 34 žen.
Kultura: Kulturní program vydávaný Měst.NV kulturní komisí byl celkem dobré úrovně. Informoval
naše občany o všech kulturních a sportovních programech ve městě, programech kina a seznamoval
s historií města. Prodával se za Kčs 1,- výtisk. Pro
vysoké náklady a ztrátovost rada Měst.NV rozhodla, aby se sice program dále vydával, ale v daleko
menším rozsahu. I přesto je program dobrým informátorem.
Rok 1976:
100.výročí I.ZDŠ: Ke 100.výročí založení I.ZDŠ se
sešli 11.září rodáci, žáci a žákyně této školy ze všech
koutů republiky, aby si prohlédli změny ve městě a
školu, do které chodili. Byli překvapeni výstavbou a
rozvojem rodného města, kde prožili svá nejkrásnější dětská léta.
Delegace učitelů ze Schmöllnu: Ve dnech 16.-19.
září navštívila IV.ZDŠ delegace učitelů z družební
10leté školy ve Schmöllnu z NDR. Prohlédla si školu, město a Vysočinu. Vzájemné návštěvy umožňují
výměnu zkušeností a upevňují soudružské vztahy
mezi žáky a učiteli obou škol.
Zlatá medaile Žďasu: 20.září převzali na slavnostním shromáždění v radnici města Brna zástupci
Žďasu zlatou medaili, kterou udělila porota 18.veletrhu kombinované válcovací stolici, výrobku dělníků, techniků a konstruktérů Žďasu. Je to významný
úspěch v mezinárodní soutěži.
Požárníci Žďáru II.: 25.září bylo předáno čestné
uznání rady ONV požárnímu družstvu ZO SPO Žďár
II. za umístění na druhém místě v celostátní soutěži.
Rudá standarta veterinární službě: 29.září byla předána veterinárnímu zařízení ve městě Rudá standarta za vítězství v socialistické soutěži mezi okresy
za 1.pololetí 1976 v ČSSR a Jihomoravském kraji.
Rok 1986:
Přehled dopravní nehodovosti na území města Žďáru nad Sázavou včetně integrovaných
obcí v roce 1986: Počet dopravních nehod – 129,
hmotná škoda činí 465 400 Kčs. Usmrceno 0 osob,
těžce zraněno 9 osob, lehce 45. Účastníci z našeho
okresu 101, z jiných okresů 28. Příčiny nehod: rychlá
jízda 22, nedání přednosti 22, nesprávné předjíždění 2, nesprávné vyhýbání 2, způsob jízdy 35, jízda
pro nesprávné straně 2, nedodržení vzdálenosti,
otáčení a couvání 9, nevěnování se řízení 5, technická závada 1, alkohol 7, jiná příčina 13. Účastníci nehod: malý motocykl 3, motocykl 2, osobní auta 86,
nákladní auta 10, autobusy 2, traktory 6, cyklisté 12,
chodci 7, zvířata 1. Nehodovost podle dnů: pondělí
12, úterý 27, středa 18, čtvrtek 25, pátek 16, sobota
20, neděle 11.

opis: Marie Linhartová

Soukromá inzerce:
Koupím udržovaný dům se zahradou. T: 606 158 288
Hledám byt v této oblasti, nejlépe na sídlišti. T: 737 309 875

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

.cz

po čertech rychlý internet, kabelová
a interaktivní televize, TV2GO

internet

televize
Nová služba: TV2GO
a Interaktivní televize

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 M b/s

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

Více o našich službách na www.satt.cz
Vratislavovo nám. 12 (budova polikliniky 2. nadzemní podlaží, mezipatro),
592 31 Nové Město na Moravě

Okružní 11
591 01 Ždár nad Sázavou

+420 566 654 844
info@satt.cz
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Inzertní příloha

Přijímáme zaměstnance:
OPERÁTOR (Dělník výroby)
Po plném zapracování

kontaktujte
nás na:

1
+420 566 339 1.c2om
operstandard

Olga.Jandova@co

15.500 Kč
20.000 Kč

SEŘIZOVAČ / ÚDRŽBÁŘ
Po plném zapracování

20.500 Kč
30.000 Kč

SMĚNOVÝ MISTR
Po plném zapracování

26.500 Kč
30.000 Kč

MECHATRONIC
Po plném zapracování

34.000 Kč
42.000 Kč

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
23. září 2016 od 13.00 do 19.00
Program: prohlídka Městského úřadu, soutěže, tvořivá dílna,
jízda na koloběžkách, skákací hrad, ukázky městské policie.
Na závěr jízda historickým autobusem.

JAZYKOVÁ ŠKOLA LINGUA EFFECT
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
angličtina - francouzština - němčina
italština - ruština - čínština

(Údržbář - programátor)

ELEKTROÚDRŽBÁŘ
Po plném zapracování

28.000 Kč
35.000 Kč

PROGRAMÁTOR CNC
Po plném zapracování

34.000 Kč
46.000 Kč

- kurzy pro veřejnost
- firemní kurzy
- individuální kurzy

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

18

Přijďte se za námi podívat,
zasoutěžit si , zasportovat a prožít zajímavé odpoledne.
MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Jazyková škola Lingua Effect
Dolní 1
591 01 Žďár nad Sázavou

www.lekol.cz
+420 739 943 557
info@lekol.cz

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
neděle 2. října 2016, 15.00
MAJDA S PETREM VACKEM
Kino Vysočina

čtvrtek 13. října 2016, 19.00
INFLAGRANTI
Městské divadlo

středa 5. října 2016, 11.00
čtvrtek 6. října 2016, 9.00 a 11.00
JAK SE MLČÍ NAHLAS
Městské divadlo
pondělí 10. října 2016, 9.30-11.30
PODZIMNÍ HRÁTKY S PAPÍREM
Family Point, Poliklinika
středa 12. října 2016, 10.00
Z POVÍDEK MALOSTRANSKÝCH
Městské divadlo
středa 19. října 2016, 9.00, 11.00 a 14.00
čtvrtek 20. října 2016, 8.45 a 11.00
POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY
Městské divadlo
DIVADLO v Městském divadle
úterý 27. září 2016, 19.00
MAM´ZELLE NITOUCHE

pátek 14. října 2016, 21.00
LACO DECZI & CELULA NEW YORK
kulturní centrum Batyskaf
sobota 15. října 2016, 20.00
TŘI SESTRY
Dům kultury
neděle 16. října 2016, 14.00
VENKOVSKÁ KAPELA
Kino Vysočina
KULTURNÍ AKCE A TRHY
pondělí 26. září 2016, 19.00
KAFE A CIGÁRKO
Café u tety Hany
středa 5. října 2016, 19.00
SCREAMSHOW
Městské divadlo

čtvrtek 29. září 2016, 19.00
BOSÉ NOHY V PARKU

sobota 15. října 2016, 8.00-11.30
ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
náměstí Republiky

sobota 1. října 2016, 19.00
DÍVČÍ VÁLKA

pátek 21. října 2016, 20.00
ŽIVÉ PROSTORY, POWERED BY PECHAKUCHA
Kino Vysočina

pondělí 3. října 2016, 19.00
PADESÁTKA

VZDĚLÁVACÍ AKCE
úterý 27. září 2016, 13.30-14.45
KRÁSY VIETNAMU
Senior Point, Poliklinika

DUCHOVNÍ AKCE
neděle 25. září 2016, 18.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKAFU
kulturní centrum Batyskaf
neděle 16. října 2016, 20.00-22.00
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
KONCERTY
sobota 24. září 2016, 20.00
METAL OUTRBREAK TOUR 2016
kulturní centrum Batyskaf
pátek 30. září 2016, 20.00
BŘOUSKA JEŠTĚ JEDNOU
kulturní centrum Batyskaf
středa 5. října 2016, 19.00
SLZA – KATARZE TOUR 2016
Dům kultury
pondělí 10. října 2016, 19.00
LENKA FILIPOVÁ
Městské divadlo

sobota 1. října 2016
DEN ARCHITEKTURY
Po stopách stavitele Křeliny
9.30 u Morového sloupu na náměstí Republiky
Individuální bydlení v centru
13.30 u samoobsluhy Flop, Žďár 3
VÝSTAVY
čtvrtek 20. září až neděle 2. října 2016
JAROSLAV WASSERBAUER – SKLO
čtvrtek 5. října 2016, 17.00
VE STOPÁCH DAGUERROVÝCH - VERNISÁŽ
EVA PILAROVÁ
Galerie Stará radnice
úterý 20. září až neděle 13. listopadu 2016
POJĎTE S NÁMI DO LESA
út – ne 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00
Regionální muzeum na Tvrzi

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

