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

Zaostřeno na Žďár 2016
Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo v roce 2016 první ročník
celoroční fotografické soutěže Zaostřeno na Žďár 2016. Soutěž je určena všem nadšeným amatérským i profesionálním
fotografům žijícím na území 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.

Aktuality

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 IX. Zaostřeno na zvěř přítulnou i divokou
V září 2016 bylo do soutěže zasláno 23 fotografií zaměřených
na tematiku zvěře, a to jak domácí, tak té divoké. Vítězem devátého kola celoroční fotografické soutěže se stal Václav Šubrt s celkovým počtem 52 hlasů. Gratulujeme! Autor vítězné fotografie byl
odměněn dvěma volnými vstupenkami do Kina Vysočina.
Téma X. Zaostřeno na barevný podzim
(zasílejte do 6. listopadu)

Fotografie na soutěžní téma Barevný podzim zasílejte ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou adresu zaostrenona@
zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2016
– říjen. 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

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU –
VAŠE MĚSTO, VAŠE PRÁCE, VÁŠ ŽIVOT

Žďár nabízí mladým práci a budoucnost

10. listopadu proběhne už podruhé Den otevřených dveří firem Žďárska
Žáci a studenti škol ze Žďárska se budou moci seznámit s pestrou nabídkou perspektivních profesí, které poskytují žďárští zaměstnavatelé.
Sedmero firem ve čtvrtek 10. listopadu otevře dveře svých provozů, aby představilo mladým jejich budoucí pracoviště.
Tento termín byl zvolen v souvislosti s konáním Festivalu vzdělávání, který se uskuteční rovněž v tento den od 8.00 do 17.00 hodin v Domě
kultury Žďár nad Sázavou.
„Ve Žďáru je možné pracovat v oborech, ve kterých se dá celoživotně růst a dosáhnout skutečné odbornosti a profesionality. Žáky a jejich rodiče chceme
také informovat a pobídnout k zamyšlení, o jaké lidi trh práce opravdu stojí a které obory mají perspektivu,“ zve k účasti na Dni otevřených dveří firem
Žďárska patron akce Constantin Kinský.
Do akce se zapojily firmy DEL, ENPEKA, HETTICH, PKS holding, TELEFLEX, TOKOZ a ZDAR. Tyto firmy jednak nabízí práci, ale také mají zájem
o kvalifikované zaměstnance, kteří se hodlají ve svých profesích rozvíjet.
,,V loňském roce, kdy tato akce proběhla poprvé, využilo možnost navštívit provoz firem bezmála 500 studentů. Zájem o prohlídky našich společností
na očekávání. V letošním roce jsme připraveni nabídnout studentům i něco navíc,“ dodal Richard Latislav, generální ředitel společnosti Zdar, a. s.
byl nad
N prohlídku bez starosti o dopravu
Na
Ce
Centrem akce bude velkokapacitní stan postavený před Domem kultury ve Žďáru nad Sázavou, kde bude pro zájemce připraven doprovodný
program
pr
a odkud je bude dopravní společnost zdarma rozvážet do vybraných firem na prohlídky a prezentace. Návštěvníci v každé firmě
ob
obdrží doklad, který jim může přinést atraktivní výhru. Aktivní účastníci si tak kromě poznatků o možnostech budoucího zaměstnání
m
mohou odnést špičkový mobilní telefon nebo se zúčastnit Festivalu vzdělávání, který bude probíhat v prostorách Domu kultury.

PROGRAM
P
AKCE 10. 11. 2016
DEN

Před Domem kultury Žďár nad Sázavou od 8.00 hodin do 17.00 hodin
P
- vvelký prezentační stan a informační centrum akce
doprovodný program
-d
odjezdy autobusů přímo od Domu kultury do firem a zpět od 12.30 do 15.10 (každých 20 minut)
-o
- v 16.30 hodin vyhlášení soutěže o mobilní telefony Samsung Galaxy S6 - slosování registrací účastníků exkurzí

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou
Josef Klement
místostarosta
města
Žďáru nad Sázavou

Vážení spoluobčané,
posunuli jsme se do závěrečného čtvrtletí, charakterizovaného dlouhými večery,
které ještě poslední říjnový víkend prodlouží přechod na zimní čas. Dovolte mi
několika větami shrnout období od posledního vydání Žďárského zpravodaje.
V polovině září jsem měl tu čest reprezentovat naše město a navštívit polskou
Krzywiń. Společně s vedením Základní
školy Švermova 4, která s touto partnerskou školou již řadu let spolupracuje, s
několika dalšími zástupci města a s členy
sdružení národopisných tanečních souborů Studánka a Horácká muzika jsme
byli hosty našich polských partnerů.
Rozhovory s ředitelem tamní školy nad
plány vzájemné spolupráce v oblasti školství mě utvrdily, že právě takto vedená
součinnost stejně zaměřených subjektů
je správná. Byl bych velice rád, aby naše
město podporovalo i tuto mezinárodní
spolupráci, která poběží celoročně, automaticky, přirozeně, bez nutnosti oficialit
Pozvánka

Město Žďár nad Sázavou zve občany na
slavnostní pietní setkání při příležitosti
Dne vzniku samostatného československého státu, které se bude konat ve
čtvrtek 27. října 2016.
Sraz účastníků bude v 15.00 hodin před
budovou bývalého městského úřadu,
náměstí Republiky 2, Žďár nad Sázavou.
Dne 28. října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého
Rakousko-Uherska se začaly psát nové
dějiny. Největší zásluhu na vzniku samostatného státu mělo několik klíčových
osobností, v čele s T. G. Masarykem, M. R.
Štefánikem a Edvardem Benešem. Ti založili v Paříži prozatímní československou
vládu a dosáhli příslibu uznání nezávislosti od států Dohody.

(red)

statutárů měst. Právě na bázi sportovních, kulturních a volnočasových subjektů, které ve městě máme a můžeme být
hrdí na jejich dovednosti.
Řada žďárských podniků měla začátkem října možnost prezentovat svoji firmu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Využil jsem příležitost několik
firem navštívit. Krátké jednání jsem měl i
s novými vlastníky Žďasu, největšího zaměstnavatele v našem městě, zastoupenými paní Marcelou Hrdou, která je předsedkyní představenstva skupiny CEFC. Z
jejích úst zaznělo ujištění, že firma hodlá
dále pokračovat s výrobou a uplatňovat
své produkty na trhu. Vedení města se i
nadále bude věnovat podpoře firem působících ve Žďáře nad Sázavou a okolí.
Prostřednictvím příspěvkové organizace Kultura Žďár pořádáme ve spolupráci s důležitými zaměstnavateli 10. listopadu Festival vzdělávání spojený se Dnem
firem. V rámci obou akcí bude prezentována důležitost propojení škol ve městě s
nabídkou zaměstnání v regionu.
Zůstaňme tedy ještě u nabídky zaměstnání. Město Žďár vyhlašuje výběrové
řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Knihovny M. J. Sychry a na pozici
vedoucího odboru komunálních služeb.
Paní ředitelka Danuše Štefková již v dubnu oznámila vzdání se funkce ke konci tohoto roku a pan vedoucí Jaroslav Kadlec
by se nadále rád věnoval pouze technické správě budov města již bez sloučené
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funkce vedoucího odboru komunálních
služeb. Oběma bych v předstihu rád poděkoval za práci, kterou pro město a občany vykonávali.
Přeji všem příjemné a pestrobarevné
podzimní dny.

Josef Klement, místostarosta města

AKTUÁLNĚ: Uctili památku Petra Vejvody
Radní města a zástupci Sboru dobrovolných hasičů ze Zámku se sešli při pietním aktu u příležitosti druhého výročí
tragické události, která se odehrála ve
žďárské střední škole. Vražednému útoku
psychicky nemocné ženy tehdy podlehl

šestnáctiletý student Petr Vejvoda, který přispěchal na pomoc napadené spolužačce. Tichou vzpomínku doprovodil
krátkým projevem starosta města Zdeněk
Navrátil a místostarosta Josef Klement.

(red)

Čest památce Petra Vejvody vzdali radní města společně s dobrovolnými hasiči ze Zámku.

Foto: Nikola Adlerová
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Pozvánka na setkání s občany 2. listopadu 2016

Tři sochy z pískovce zdobí okolí cyklostezky u Modrého hřiště

Veřejná diskuze na téma: Kvalita života v našem městě

Koncem srpna proběhlo ve Žďáře nad
Sázavou sochařské sympozium Žďáření 2016. Během dvou týdnů měly tři
vybrané účastnice sympozia za úkol
vytvořit sochy z pískovce na téma Spojení. Od 10. října zdobí nové sochy prostor u Modrého hřiště v ulici 1. Máje.
Při instalaci soch proběhla i dětská
kreslířská soutěž.

Listopadové setkání s občany proběhne netradičně, bude ale o co stát. Do Ždáru nad Sázavou se totiž sjedou odborníci na
cestovní ruch i dopravu ve městech. Od začátku října jsou v prostorách knihovny Matěje Josefa Sychry a před Domem kultury
umístěny dánské výstavy Kodaňská řešení a Dobré město, které ukazují inovativní a kreativní řešení v oblasti městského rozvoje a mobility. Cílem výstav je pomoci nastartovat v českých podmínkách veřejnou diskusi o kvalitě života v našich městech.
Toto téma bude tedy stěžejní i pro listopadové setkání s občany ve Žďáře nad Sázavou.

Kdy: ve středu 2. listopadu 2016 od 17.00 hodin
Kde: Knihovna Matěje Josefa Sychry

VV

Veřejná diskuse bude spojená s komentovanou prohlídkou výstavy Dobré město.

Zapojte se do dění ve městě. 				

www.zdarns.cz

Národní cyklokonference „Česko jede“ se letos koná v našem městě
Do Ždáru se sjedou odborníci na cestovní ruch i dopravu ve městech. Žďárský
zámek bude 2. listopadu 2016 hostit národní cyklokonferenci s názvem Česko
jede. Česká republika je protkaná sítí cyklotras, které společně měří více než 36
000 km. Značka Česko jede by se pod hlavičkou České centrály cestovního ruchu –
CzechTourism měla stát garantem toho
nejlepšího, co naše republika nabízí cykloturistům a příznivcům aktivní turistiky.

nout. Regionální festivaly pod značkou Česko
jede, které jsou právě oslavou pohybu ve spojení
s představením regionu, se letos konaly na několika místech,“ sdělil národní cyklokoordinátor
Jaroslav Martinek. Seriál akcí na vybraných
místech formou společných jízd probíhal v termínech od dubna do října. Pocítit jejich atmosféru dostanou účastníci konference prostřednictvím zvláštního bloku, který bude věnován
akcím na podporu pohybu.

„Na portále ceskojede.cz chceme od příští
sezony v nové grafické podobě a jednotné formě prezentovat nabídku možností pro aktivní
turistiku v Česku,“ sdělil zástupce agentury
CzechTourism Martin Šlajchrt. Na webové
adrese ceskojede.cz tak zájemci najdou popis
vybraných tipů na cyklovýlety v tuzemsku,
ať už to budou cesty pro pohodové rodinné
výlety, nebo singltraily v horách pro příznivce
MTB, doplněné i o tipy na pěší turistiku nebo
inline bruslení. Na konferenci se představí
ukázky nového webu včetně jeho grafické
podoby.
„Prakticky každý region dnes má co nabíd-

První část konference se zaměří hlavně na
turistiku a cestovní ruch, druhá polovina konference bude věnovaná „dobrým městům“ se
zaměřením na téma městské mobility. Cestování po městě s využitím různých dopravních
prostředků, ucelené řešení systému zajišťujícího mobilitu pro všechny, i téma kvalitního veřejného prostoru – to vše patří k dobré adrese
a ke spokojenému životu ve městě. Zároveň to
je hlavním motivem dánské putovní výstavy
„Města s dobrou adresou“, která do Žďáru přicestovala již začátkem října. Výstava má dvě
části – venkovní s názvem Kodaňská řešení,
umístěnou u Domu kultury a vnitřní část Dob-

Dánská výstava Město s dobrou adresou

ré město, kterou si může každý prohlédnout
zdarma v prostorách městské knihovny.
Dánské výstavy ukazují inovativní a kreativní řešení v oblasti městského rozvoje a mobility. Od jara 2015, kdy byly poprvé představeny
v Olomouci, putují po českých a moravských
městech. Nyní doputovaly do Žďáru nad Sázavou, který je již 23. městem, kde si lidé mohou
výstavy prohlédnout. „Jsme rádi, že výstavy
přinášejí inspiraci do měst napříč Českou republikou a že navíc díky spolupráci s Asociací měst
pro cyklisty pomáhají rozproudit debatu o konkrétních otázkách místního rozvoje. Doufáme,
že nejinak tomu bude i ve Žďáru nad Sázavou“,
říká zástupce dánského velvyslance Per Brixen.
Cílem výstavy je pomoci nastartovat v českých podmínkách veřejnou diskusi o kvalitě
života v našich městech. Na odbornou konferenci proto naváže veřejná diskuse, která se
bude konat ve stejný den, tedy 2. listopadu od
17.00 hodin v budově městské knihovny, a to
v rámci setkání vedení města s občany. Diskuse bude spojená s komentovanou prohlídkou
výstavy.

Jitka Vrtalová, (red)

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

Cestovní ruch v našem městě
a jeho lepší podpora
Skončila letní turistická sezona 2016.
Vše nasvědčuje tomu, že naše město se do
podvědomí turistů zapsalo zlatým písmem,
a to nejenom díky skvostnému Muzeu nové
4

generace, obdivuhodné památce UNESCO
Zelená hora, neotřelému rekreačnímu areálu Pilák, ale i díky desítkám kulturních a
sportovních akcí, které se v létě ve Žďáře
odehrály. Za všechny vzpomeňme velmi navštěvované letní kino, které týden promítalo pod širým nebem za Kulturním domem.
Velmi nás těší, že čím dál tím více Žďáráků nachází svoji obživu ve službách spojených s turistickým ruchem. A to i z toho
důvodu, že diverzifikace pracovního trhu
v našem městě je nejlepší obranou proti
možné krizi a s ní spojené nezaměstnanosti. Bohužel čím dál tím více však vnímáme
povzdechy nad tím, že naše město se neumí
navenek jako celek prezentovat. Díky tomu
Žďár přichází o řadu příležitostí v cestovním
ruchu. Po vzoru jiných měst se rada města
rozhodla, že sice nezřídí samostatný odbor

komunikace a marketingu, ale do svých řad
přijme zkušeného pracovníka marketingu,
který pomůže tuto slabost města odstranit.

Nová pravidla pro ředitele
Rada města na svém jubilejním 50. zasedání přijala Pravidla výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových
organizaci (PO) a jejich hodnocení. Konkrétně se jedná o tyto PO: SPORTIS, Knihovna
Matěje Josefa Sychry, Kultura Žďár, Poliklinika a Sociální služby. Cílem těchto pravidel
je efektivní fungování PO, přinášení nových
myšlenek a impulzů do PO, aktivizace činnosti vedení PO, transparentní stanovení
hodnotících kritérií ředitelek a ředitelů.


Radek Zlesák,

radní a zastupitel města

Lenka Kratochvílová

Šťěpán Malivánek

Okem architekta 

Město Žďár nad Sázavou se po letech
rozhodlo opět uspořádat sochařské sympozium, jehož název i náplň je inspirovaná
původem vzniku názvu města Žďáru nad
Sázavou. Sympozium probíhalo v době od
22. srpna do 4. září 2016. Sochařky Kamila Housová, Mirka Špačková, Věra Vejsová
tvořily v areálu Sboru dobrovolných hasičů na ulici Dvorská. Sympozium bylo pro
občany volně přístupné, děti si na místě
mohly dokonce pod vedením autorek vyzkoušet práci s kamenem. Vernisáž se konala 4. září 2016, rovněž v areálu na ulici
Dvorská. Účastnice sympozia vybrala řádně zvolená výběrová komise složená ze
zástupce města jako pořadatele sympozia,
městského architekta, sochaře, malíře a
nezávislého sochaře mimo region.
Součástí instalace soch do veřejného prostoru 10. října 2016 byla i dětská
kreslířská soutěž pro děti do 15 let. „Dětí
se zapojilo kolem dvaceti. Původně měly
sochařky vybrat tři nejlepší obrázky, které
budou otisknuty na stránkách Žďárského
zpravodaje, následně se ale rozhodly pro
pět dílek. Všechny obrázky byly moc krásné
a děkujeme všem dětem, které se do soutěže
zapojily,“ okomentovala výběr nejlepších
obrázků Blanka Lučková, vedoucí odboru
školství, kultury a sportu MěÚ. 
(red)

Vanda Veselá

Aleš Jungr

Adam Hejl

Regulativy zástavby na Klafaru

Město nabídlo k prodeji další pozemky na sídlišti Klafar a vydalo prostřednictvím
mě, městského architekta, regulativy zástavby. Nyní se možná nabízí otázka, proč
a jestli vůbec regulativy zpracovávat a následně dodržovat. Přece, když si koupím
pozemek, mám právo si postavit dům dle své vůle.
Aby však pozemky byly nachystané k
prodeji a následné výstavbě, musel Městský úřad odvést spoustu práce a vynaložit
mnoho peněz. Zpracovat urbanistickou
studii rozvoje, vykoupit nebo směnit pozemky, vybudovat komunikaci a sítě technické infrastruktury a mnoho dalšího.
Každá zástavba vytváří veřejné prostranství (ulici, náměstí, nábřeží a podobně), které užívají jednak obyvatelé domů,
ale také ostatní obyvatelé města. Tváře
domů a oplocení tato prostranství dotvářejí. Město, jako řádný hospodář, se tedy
logicky snaží, aby energie věnovaná při
přípravě byla využita na maximum a bylo
vytvořeno příjemné a kvalitní prostředí.
Tradiční regulativy zástavby určují uliční čáru, podlažnost, typ střechy, materiál a
barvu fasády. Zatímco uliční čára a podlažnost vycházejí z územního plánu a stavebního zákona, typ střechy, materiál a barva
fasády jsou nad normu a snaží se o ucelenou tvář a působení celku. Tyto regulace
jsou často porušovány, protože každý stavebník má názor na to, jaký chce například
tvar střechy a materiál fasády.

Při tvorbě regulativů jsem nevycházel ze
svého osobního názoru, ale z historicky
prověřených řešení. Zároveň byl můj cíl co
nejméně zatěžovat stavebníka při volbě
tváře svého bydlení. Regulativy tedy nemají žádný dopad na finanční náročnost
stavby.
Kvalitní architektura není o tvaru střechy nebo použitém materiálu. Naopak je
to spíše o jejich aplikaci. Proto regulativy
pro Klafar III. jsou koncipovány jinak než
tradiční regulace. Neříkají, jaký typ střechy nebo materiál si má stavebník zvolit.
Umožňují výběr z více typů tvarových a

Příklad stavby s užitím schválených regulativů pro Klafar III.

Příklad stavby s užitím schválených regulativů pro Klafar III.

materiálových řešení. Mohu mít dřevěný
dům se sedlovou střechou, nebo třeba
omítnutý dům s plochou střechou a podobně. Regulativy se tak pro stavebníka
stávají daleko svobodnějšími.
Sjednocující linií architektury je v tomto
případě použití jednotlivých prvků a lapidárnost tvarového a materiálového řešení.
Pokud bude použita sedlová střecha, bude
skutečně sedlová a nebude stanová, valbová s vikýři. Pokud bude fasáda omítnutá, bude taková v celé ploše a nebude zde
kombinace pěti dalších druhů materiálů.
Je to tedy spíše snaha o kultivaci možných
řešení dle vůle stavebníka.
Předpokládám, že tyto regulativy budou podkladem pro diskuzi se stavebníky
a architekty nad kvalitními projekty.

Zbyněk Ryška,

městský architekt
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Městský úřad informuje

Městským úřadem zněl dětský smích
Netradiční formou prezentoval Městský úřad Žďár nad Sázavou vstřícný
přístup ke klientům a občanům. Více
než 400 malých a velkých návštěvníků
mělo možnost prohlédnout si jindy nepřístupné prostory úřadu. Návštěvníci
se mohli podívat i do podzemního krytu a absolvovat řadu vědomostních a
zábavných her, tentokrát na téma město a sport.
Vyplňování záludného kvízu.

Stanoviště odboru životního prostředí

Foto: adl

„Jsem rád, že občané Žďáru měli možnost
poznat úřad tak trochu z jiné strany. Dík
patří zaměstnancům, kteří usilují o to, aby
veřejnost vnímala práci úředníků jinak, než
je běžně prezentována,“ sdělil tajemník

Foto: adl

Městského úřadu Jan Havlík.
Zajímavou částí programu bylo setkání s historiky Regionálního muzea, kteří
návštěvníkům ukázali, jak se sportovalo
ve Žďáře nad Sázavou v časech minulých.
Příchozí zaujala i tvořivá dílna v zasedací
místnosti rady města, kde si hlavně děti
zkusily vytvořit hadrové postavičky moudrých sov. Někteří návštěvníci dokonce
neváhali a využili příležitosti stát se na
malou chvilku starostou, místostarostou
nebo tajemníkem a posadili se do křesel těch, kteří zde každodenně pracují.
Potlesk návštěvníků sklidila vystoupení
Městské policie, jenž zajímavou formou

prezentovala práci se služebními psy.
A co na akci říkali samotní návštěvníci?
„Takto příjemnou atmosféru jsem na úřadě
ani nečekala. S malou jsme si to užily a určitě přijdeme zase, pokud se bude opakovat.
Po splnění úkolů jsme využily i možnost se
po městě projet historickým autobusem,“
odpověděla Marie L. s dcerkou Verunkou.
Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou se
dlouhodobě snaží být místem, kde se klient setká se vstřícnými a profesionálními
pracovníky, usiluje o to být úřadem otevřeným potřebám občanů a o naplnění
svojí vize být Otevřeným profesionálním
úřadem.
Jiří Matoušek

Víte, že...
Již druhým rokem panuje na Žďársku významné sucho. Příčinou těchto problémů je
plošné oteplování způsobující vyšší výpar a
nedostatek srážek. Většina klimatických modelů se shoduje na stagnaci nebo poklesu ročních srážkových úhrnů a změně jejich rozložení
během roku (bouřky, přívalové deště), což má
vliv i na vodní erozi na zemědělských pozemcích. Stav spodních i povrchových vod je ve
výrazném deficitu. Z toho důvodu je nezbytné
zvažovat hospodárné využití vodních zdrojů.
Rovněž stav lesů na Žďársku není vzhledem k
suchu dobrý. Stromy jsou oslabené vlivem sucha, a proto hrozí kůrovcová kalamita. Zájemci
o podrobnější informace naleznou další údaje
na webových stránkách www.inrtersucho.cz či
na stránkách Kraje Vysočina. 
(ožp)
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§ 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně
ovzduší nejpozději do 31. prosince 2016.
Tuto kontrolu zajistí fyzické i právnické osoby prostřednictvím odborně způsobilé osoby (osoba, která byla proškolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má od
něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě). Seznam odborně způsobilých osob, které mají udělené oprávnění, je
zveřejněn na adrese www.aptt.cz. Doklad o
provedení kontroly vystavený odborně způsobilou osobou je provozovatel povinen
předkládat na vyžádání obecnímu úřadu

Řešila se například témata jako úprava veřejné zeleně, přechody pro chodce a
bezpečnostní asistenti, městská hromadná
doprava, doprava do místních částí, veřejné osvětlení, ale také volnočasové plochy a
hřiště. Záznam z říjnového setkání s občany bude do konce října 2016 zveřejněn na
webových stránkách města. „Na říjnovém
setkání s občany na obecné téma jsem byl
příjemně překvapen hojnou účastí se zastou-

Kino Vysočina čeká v příštím roce další
etapa modernizace. Přestavba se bude
týkat vnitřních instalací vodovodu a
kanalizace, vzduchotechniky a elektroinstalace. Diváci se ale dočkají i bezbariérového přístupu, nových sedaček a
sociálního zařízení. Retro vzhled interiéru kina, které začalo promítat již v roce
1963, zůstane i po stavebních úpravách
zachován. Celková cena investice města
by se měla pohybovat kolem deseti milionů korun. Městu se podařilo získat dotaci ze Státního fondu kinematografie na
výměnu sedaček. Jedná se o částku 350
tisíc korun.

Novou projektovou dokumentaci plánované rekonstrukce zpracoval architektonický ateliér ze Zlína, Arch.Z. Studio. Autorem
projektu je architekt Jaroslav Ševčík. Město
v současné době připravuje konkurz na do-

davatele stavby.
Kvůli rekonstrukci se kino na několik měsíců zavře. Jak dlouho to bude trvat, bude
zřejmé až podle dohody s firmou, která zakázku vysoutěží. Jasno by mělo být do konce roku 2016. „Vše je třeba naplánovat tak,
aby práce proběhly efektivně a kino bylo zavřené co nejkratší dobu,“ sdělil starosta města Zdeněk Navrátil. Do zimy se v kině žádné
změny s jistotou nechystají. Kultura Žďár,
která kino provozuje, tak bude moci využít
silnou návštěvnickou sezonu.
Na několik otázek týkajících se kina jsme
se zeptali ředitelky příspěvkové organizace
Kultura Žďár Marcely Lorencové. 
(red)

V předchozích letech bylo žďárské kino
digitalizováno a poté i zatepleno, nyní
přijde na řadu interiér. Na co se mohou
diváci těšit?

Návštěvníci se mohli podívat i do podzemního krytu.

Foto: adl

obce s rozšířenou působností. Nesplněním
této povinnosti se fyzická osoba dopouští
přestupku, za který lze uložit pokutu do 20
tisíc korun. Právnická osoba a podnikající
fyzická osoba se nesplněním povinnosti
dopouští správního deliktu, za který se uloží
pokuta do 50 tisíc korun.
Více informací poskytně pracovnice odboru životního prostředí Jitka Kubálková,
e-mail: jitka.kubalkova@zdarns.cz, tel. 566
688 345


Odbor životního prostředí

Občané se opět aktivně zapojili
V úterý 11. října se zasedací místnost
Rady města Žďáru nad Sázavou zaplnila
diskutujícími z řad občanů. Přes dvacet
obyvatel přišlo diskutovat s vedením
města a zástupci odborů Městského úřadu a policie o problémech, které je tíží.

Kino Vysočina vsází na retro styl,
nových sedaček se ale diváci dočkají již příští rok

Rozhovor s Marcelou Lorencovou o plánované rekonstrukci Kina Vysočina

Do konce letošního roku je nutné provést první kontrolu
kotlů a krbových vložek
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor
životního prostředí upozorňuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění (např. kotel,
krbová vložka s výměníkem), je povinen
dle § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen
zákon o ochraně ovzduší) zajistit provedení
první kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje podle

Městský úřad informuje

pením všech věkových skupin. Probírali jsme
obecná témata, která nebyla dlouhá léta řešena, ale i nové podněty, které jsou pro nás
důležité. Snažili jsme se vysvětlit způsob řešení
některých otázek. Děkuji všem za diskusi a těším se na ty příští,“ zhodnotil říjnové setkání
místostarosta Josef Klement. 
(red)

Říjnové setkání s občany.

Foto: adl

Marcela Lorencová: Oceňovaný architektonický styl interiéru zůstane zachován,
nejviditelnější bude proměna samotného
hlediště. Co se týká technických oprav, jde
především o celkovou rekonstrukci elektriky, částečně vzduchotechniky. Další jde
ruku v ruce s vizuálními úpravami. Sál jako
celek, sedačky, podlaha včetně stavebních
úprav výšky elevace, bezbariérový přístup
do sálu, podlahová krytina, obložení jeviště,
strop bude opatřen novými nehořlavými
materiály, stejně tak stěny, ale cihlové obložení zůstane zachováno. Ctíme barevnost
sálu tak, jak jsou na ni návštěvníci zvyklí,
tedy červená, šedá, antracit, cihlová. Kompletně nové sociální zařízení je plánováno v
čistých barvách i liniích, barva teplého mramoru. Vstupní vestibul bude konstrukčně
zachován, povýšen jemnou výmalbou a retro sedačkami. Počítá se s novými vývěskami
a dalšími doplňky, jako je obložení topení,
osvětlení a plátno ve vestibulu pro promítání ve stylu kinokavárny. Dále přibude nový
dětský koutek. Důležitý je také bezbariérový přístup do budovy, který bude po levé
straně schodiště. Důstojná bezbariérovost
je pro nás velmi důležitá. Snažili jsme se vybrat cenově dostupnou variantu, ale takovou, aby pro potřebné byla pomocníkem a
zaručila soběstačnost.
Současné hlediště je co do počtu míst pro
dnešní potřeby předimenzované. Změní
se kapacita sálu?
Marcela Lorencová: Ano, počítá se s tím, že
počet míst v hledišti se po připravované rekonstrukci sníží z dosavadních 417 na 250.
Kapacita bude i tak dostačující. Raději budeme promítat stejný film dvakrát, než mít
stále kino obsazené jen napůl. Kromě klasických sedaček nově divákům nabídneme
i pohodlnější pohovky a boxy se stolečky.

Chystáte po rekonstrukci interiéru i nějaké změny v programu kina?

Myslíte, že nový interiér kina přiláká
i nové návštěvníky?

Marcela Lorencová: Program hodnotíme
nepřetržitě od doby zahájení našeho vysílání. Nejen v rámci našeho kina, ale také v
porovnání s nabídkou, možnostmi, ekonomičností a návštěvností s ostatními kiny.
Zatím nám naše strategie vychází velmi
dobře. V říjnu jsme se například seznámili
s možností rozšíření přímých přenosů. Bezbariérový přístup nám zase umožní do programu zařadit „Baby„ promítání pro matky
s kočárky, což už patří v současné době ke
standardu. Nový prostor, doufejme, osloví
i firmy a vznikne tak poptávka po podnikových akcích.

Věříme, že nový prostor přitáhne nové návštěvníky z okolí, kteří budou zvědaví, jak to
u nás vypadá. Programová nabídka, kvalita
a rozsah by měl být samozřejmostí. A věříme, že to stávající diváci oceňují. Ale pokud se nám přestavba podaří a návštěníka
osloví třeba variabilita našeho sezení, dobré občerstvení, levnější cena, tak nás může
doporučit dál a bude se vracet. Program dle
vašich představ a příjemné prostředí – to je
přece základ pro příjemně strávený čas.
Děkuji Vám za rozhovor.


Nikola Adlerová

Jak je na tom žďárské kino z hlediska návštěvnosti?
Marcela Lorencová: Co se týká návštěvnosti, jsme v rámci neoficiálních výsledků kin v
ČR stále kolem 20. místa z přibližně 200 kin.
Průměrná republiková návštěvnost se pohybuje kolem 30 až 35 osob na představení,
u nás je to mezi 60 a 65 podle čtvrtletí. Návštěvnost si sledujeme od začátku naší činnosti a jsme opravdu rádi, že nijak neklesá.
Velmi mile nás také překvapila návštěvnost
letního kina, které jsme letos poprvé pořádali za Domem kultury.

Kino bude po rekonstrukci bezbariérové. Foto: archiv
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Aktuality

Upozornění
Připomínáme, že všichni zastupitelé města
Žďáru nad Sázavou mají možnost publikovat
na stránkách Žďárského zpravodaje, a to v
rubrice Slova zastupitelů města. Bližší informace poskytne v případě zájmu mediální koordi(red)
nátorka Nikola Adlerová. 

Víte, že...
Hřbitovy mají kvůli Dušičkám delší otevírací
dobu. Od 28. října do 7. listopadu budou mít
hřbitovy v našem městě prodlouženou otevírací dobu. Místa posledního odpočinku lze
v tomto termínu navštívit kdykoli od 8.00 do
20.00 hodin. Od 7. listopadu se pak pietní místa opět vrátí k obvyklé zimní otevírací době od
8.00 do 16.00 hodin. 
(red)

Noví dodavatelé začali pečovat
o městskou zeleň
Rada města se v loňském roce rozhodla postupně prověřovat ceny u dlouhodobě uzavřených smluv v rámci komunálních služeb. Jedna z prvních smluv,
které prošly ověřením, byla smlouva
týkající se údržby veřejné zeleně podepsaná v roce 2008. Od 1. září 2016 se
údržby městské zeleně a sečení trávy
chopili noví dodavatelé.
Vysoutěžené ceny jsou výrazně nižší než ty, které město platilo doposud.
Radnice očekává úsporu v řádu milionů
korun ročně. Kritériem výběru byla jak
cena, tak i zákonem povolené kvalifikační

Dva roky bez hazardu
Prvního října 2016 uplynuly přesně dva
roky ode dne, kdy nabyla na účinnosti
vyhláška o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
na území města Žďáru nad Sázavou. Jaká
je situace dnes?

Před dvěma lety bylo ve městě povoleno
231 herních zařízení. Okamžitě po zákazu
v roce 2014 přestalo platit 24 povolení vydaných městem a zbývající postupně zneplatňovalo Ministerstvo financí. Poslední tři
povolení pak byla zrušena v červenci letošního roku. Legálně tedy není momentálně
ve Žďáře nad Sázavou žádný výherní automat. Vyskytly se zde samozřejmě pokusy
o provoz nelegálních automatů, například
takzvaných kvízomatů. Policie České republiky i Finanční úřad v této záležitosti ale ob-

ratem konaly. „Pokud by se někdo dozvěděl
o nelegálním provozu podobných zařízení,
nechť tuto skutečnost neprodleně nahlásí Policii ČR,“ sdělil vedoucí Městské policie Martin Kunc.
Téměř tři tisíce lidí se před více než dvěma lety rozhodly svými podpisy podpořit

Ilustrační foto

Foto: archiv
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Josef Chromý na svůj rodný Žďár nikdy nezapomněl

předpoklady, zohledňující odbornost dodavatele služby, odpovídající technické
vybavení či příznivé reference.
„U sečení travnatých ploch se v prvních
dnech projevila neznalost místa, situace se
ale rychle zlepšila a firma splnila požadavky bez problémů,“ sdělil vedoucí odboru
komunálních služeb Jaroslav Kadlec. „U
údržby zeleně probíhají práce v souladu
s objednávkami a nezaznamenali jsme
žádné vážné problémy, nebo nedostatky. Firma zaměstnala člověka, který má
dlouholeté zkušenosti s údržbou žďárské
zeleně a má tedy i velmi dobrou místní
znalost,“ doplnil Kadlec. 
(red)

iniciátory konání referenda, kteří se touto
cestou rozhodli usilovat o zakázání loterijních her ve městě. Petice za referendum
však na jaře 2014 rozpohybovala radu města, která koncem června zpracovala a doporučila zastupitelstvu ke schválení vyhlášku
o zákazu hazardu, kterou zastupitelé v září
roku 2014 schválili počtem dvaceti hlasů.
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se tomuto tématu věnovali, dál věnují a připojili se
k návrhu na referendum a pomáhali sesbírat
více než 3000 podpisů,“ sdělil za členy přípravného výboru chystaného referenda Jan
Šedo. „Rád bych také jmenovitě poděkoval
spolku Občané proti hazardu, z.s., který
nám poskytoval odborné konzultace, přijel
na diskuzi s občany na toto téma a pomohl
s byrokracií, kterou referendum obnáší,“ doplnil Šedo.
(red)

Začátkem října opět navštívil naše
město jeho čestný občan a úspěšný
tasmánský podnikatel Josef Chromý.
Právě vyučený řezník u mistra Havlíčka ve Žďáře nad Sázavou se v devatenácti letech rozhodl emigrovat z komunistického Československa. Připlul
k ostrovu Tasmania, kde nikoho neznal,
bez prostředků a bez znalosti jazyka.
Tvrdě pracoval a byl úspěšný. Když dosáhl důchodového věku, tak jeho firma

Mám to štěstí, že jsme s Josefem, kterému ale v Australii nikdo neřekne jinak než Joe, přátelé. Joe je ve svých
85 letech v dobré kondici. Také je na sebe přísný. Doma každé ráno bez vyjimky brzy vstává a plave v bazénu.
Když jsme projížděli město, byl překvapený, kolik se toho od minule návštěvy změnilo, což nám domácím
v každodenním shonu někdy ani nepřijde. Skoro na každém rohu se mu vybavovaly více než 60 let staré
vzpomínky. Pro většinu radních to bylo první setkání s jediným žijícím čestným občanem Žďáru. Ale nemluvil
jen o sobě. Připomněl příjemné setkání s minulým vedením města a prohlásil, že omlazenému kolektivu drží
palce, že generační výměna je přirozenou, pozitivní obnovou. Pepíku, brzy na shledanou. 
Radek Černý

Již závěrem roku 2014 uvařili první várku piva v Račíně v minipivovaru Richard,
který je součástí Hotelu Leopold. Od té
doby zde vznikají tradiční metodou vařená nepasterizovaná piva, jako je pšeničný
ležák, světlý ležák či například medový
speciál. V chladnější části roku pak u Richarda vyrábějí také Račínský žitný speciál. Pivo Richard je možno ochutnat přímo v Račíně, ale také přímo ve Žďáře. Na
čepu jej mají hned v několika kavárnách a
restauracích.
S račínským minipivovarem spolupracuje i další ze žďárských minipivovarů,
8

Mazaný Lišák. Na začátku jeho příběhu
stálo pivní nadšení pětice kamarádů, kteří se rozhodli zkusit vaření piva. Už jejich
první pokus byl dle jejich slov úspěšnější,
než čekali, a proto se rozhodli vybudovat malou varnu a začít vařit. Aby se dostali blíže lidem, zakoupili svého Karla,
automobil, se kterým pivo rozvážejí při
různých příležitostech po Žďáře i po okolí. Pokud chcete ochutnat jejich Zrzka,
Střízlíka či třeba Pecivála, stačí sledovat
stránky či facebook Mazaného Lišáka a
vydat se na místo, kde vám posádka Karla zlatavý mok jistě ráda prodá. Anebo se
stačí domluvit a zakoupit lahev.
Přímo na žďárském náměstí Republiky
pak na počátku léta otevřel své brány Pivovar Revolta. Také zde může návštěvník
ochutnat různé druhy piv jako například
světlé ležáky Revolta a Dacan.ZR či třeba
pšeničné pivo Bílá dáma. V Revoltě si s
vámi rádi o vaření piva také popovídají.

Koneckonců na svých stránkách o sobě
píší: „Milujeme chmel, plníme si sny a připravujeme srdcem naše pivo.“
Společně s dalšími restauracemi a hospodami, které nabízejí zajímavá a chutná
piva, tak tyto nové pivovary činí ze Žďáru
město piva. A radost z toho jistě mohou
mít obyvatelé města i jeho návštěvníci.


Miroslav Skalník

Žďárský pivovar Revolta

Foto: Nikola Adlerová

Jedna řada vín Josefa Chromého nese jméno ZDAR. Foto: adl

prezident Bill Clinton a říkal, že už nebude pít jiná,“ usmívá se pan Chromý. „Josef Chromý je nejen úspěšný podnikatel
ve vinařství. Jeho společnost například
přestavěla bývalou nemocnici ve městě
Launceston na luxusní hotelový komplex. Nejnověji koupil a kompletně oživil
velký zábavný park Penny Royal,“ doplnil radní Radek Černý. Na rodný Žďár
Chromý nikdy nezapomněl. Nejluxusnější řada společnosti Josef Chromý
winery nese hrdé označení ZDAR. I za
mimořádný přínos v propagaci našeho
města ve světě, bylo panu Chromému
uděleno v roce 2014 čestné občanství
města Žďár nad Sázavou. „Dostalo se mi
v životě mnohých ocenění, v Austrálii, od
Parlamentu České republiky i od anglické královny, ale čestné občanství mého
rodného města má pro mne mimořádný
význam,“ svěřil se Josef Chromý.

(red)

Aktuální nabídka zaměstnání

Ze Žďáru se stává město piva
Historie vaření piva ve Žďáře nad Sázavou sahá až do středověku. A pivo
pochopitelně vařili i mniši v někdejším žďárském klášteře. Přestože tyto
doby, stejně jako staré pivovary, zavál
čas, pivovarnictví na Žďársku se začíná
znovu blýskat na lepší časy.

Blue Ribbon byla největším zpracovatelem masa s více než 500 zaměstnanci.
Místo toho, aby si užil zaslouženého
odpočinku, tak firmu prodal a začal se
naplno věnovat svému koníčku. Tím je
právě vinařství. Po mnohaletém úsilí
dosáhl řady významných ocenění. Například jeho Chardonnay získalo v roce
2013 nejvyšší cenu v soutěži Decanter
World Wine Awards v Londýně, kde 219
porotců hodnotilo 14 362 různých vín
z 52 zemí. „Naše vína si oblíbil americký

Hledáte práci a chcete pracovat pro město Žďár nad Sázavou?
Tak neváhejte a ozvěte se nám.

Nabídka zaměstnání
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.

Vedoucí odboru komunálních služeb

Pracovní poměr na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup 1. ledna 2017.
Přihlášku je možno podat do 31. října 2016.

Ředitel(ka) příspěvkové organizace
Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou
Funkční období činí 6 let. Předpokládaný nástup 1. ledna 2017.
Přihlášku je možno podat do 27. října 2016.

Referent / Referentka pro marketing města

Pracovní poměr na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup 1. ledna 2017.
Přihlášku je možno podat do 18. listopadu 2016

Více informací o aktuálně nabízených pracovních pozicích
naleznete na webu města www.zdarns.cz
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Jak v našem městě funguje podpora sportu a sportovců?
Na několik otázek na téma podpory sportovců jsme se zeptali předsedy komise
pro sport a volný čas Petra Staňka.
Petr Staněk
předseda
komise pro sport
a volný čas

Jak město podporuje sportovce?
Podpora sportu ve Žďáře nad Sázavou
funguje primárně ve dvou rovinách. První
z nich je finanční podpora ve formě dotačních programů určených na činnost a
akce jednotlivých sportovních oddílů a
jednotlivců. Pro rok 2016 byla rozdělena
částka v celkovém finančním objemu 4,6
milionů korun na jednotlivé dotační programy, jako SPORT 2016 (zaměřený dotační program na mládež) - 3,5 milionů korun,
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016
- 0,9 milionů korun, VOLNÝ ČAS 2016 - 0,2
milionů korun. Hodnocení jednotlivých
programů má ve své kompetenci právě
naše komise pro sport a volný čas a schvaluje je Rada a Zastupitelstvo města Žďáru
nad Sázavou.

Je možné takto schválená hodnocení
někde dohledat?

Hodnocení a přiznanou částku na činnost si může každý občan zkontrolovat na
webových stránkách města www.zdarns.cz/
mestsky-urad/dotacni-programy.

Jaká je ta druhá rovina podpory?
Druhou a neméně důležitou pomocí je
podpora všech sportovních oddílů a sportovců při splnění podmínek, kdy získávají
možnost pro sportování zdarma na sportovištích v majetku města nebo jeho příspěvkových organizacích (Active-SVČ, Sportis,
hřiště a tělocvičny jednotlivých základních
škol). Pro sportoviště, která nejsou v majetku města, byl vyhlášen dotační program
SPORTOVIŠTĚ 2016 (podpora provozu sportovišť, které nemá ve své správě město Žďár
nad Sázavou a dotuje zde provoz sportovních oddílů) - 1,79 milionu korun. Celkové
náklady za úhrady pronájmu sportovišť v
režimu sportování zdarma dosahují celkové částky přibližně osmi milionů korun.
Jako podporu ze strany města ale vnímám i
podporu mediální v rámci propagace sportovních akcí na městském FB, v městských
novinách a na webových stránkách.

Je ve Žďáře o podporu sportovců zájem? Nebo děti v dnešní době vyhledávají jiné vyžití?
Že vynaložená podpora dopadá na
úrodnou půdu, je vidět právě ve zvyšujícím se zájmu dětí o sportování a přetlaku jednotlivých oddílů na sportovištích.
Vzhledem k velké poptávce po tělocvičnách vstoupilo město Žďár nad Sázavou v
letošním roce aktivně do jednání s Krajem
Vysočina o výstavbě nové víceúčelové tělocvičny při VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou,
která je v majetku Kraje Vysočina a nedisponuje odpovídajícím zázemím. Město

bylo připraveno se finančně spolupodílet
na celkových nákladech na novou tělocvičnu podílem ve výši 15 milionů korun.
Bohužel z Kraje Vysočina pro výše uvedenou nabídku přišel zamítavý postoj a stavba nebude v dohledné době realizována. V
tuto chvíli nevíme, zdali bude v prioritách
Kraje Vysočina zajistit odpovídající podmínky pro studenty ve svých školských
zařízeních tak, jak to dělá město Žďár nad
Sázavou.

V čem vidíte Vy osobně největší přínos
podpory sportovců ve městě?

Jak je vidět, podpora sportu ve Žďáře se
neodehrává zrovna v malých částkách, ale
vynaložené prostředky se nám bohatě vrací,
a to především u dětí. Formování osobnosti prostřednictvím sportu, kdy si zvykají na
pravidelný režim, nutnost naučit se pracovat v týmu, rozvíjet svoje schopnosti a místo
vymýšlení nepravostí svůj elán přenesou do
sportovního snažení a zápolení.

Je tedy aktuálně vynakládaná částka
na podporu sportu adekvátní?

Věřím, že výše aktuální podpory na sport
a především sportování mládeže se podaří
udržet ve stávající nebo možná i vyšší podpoře než doposud i v letech následujících.
Věřím, že je to společným cílem napříč politickým spektrem v zastupitelstvu města.

Děkuji Vám za rozhovor.

Také děkuji a přeji Žďárákům hezký zbytek podzimu a mnoho sportovních zážitků.

Nikola Adlerová

Festival sociálních služeb se stal místem setkávání
V září 2016 proběhl ve žďárském Domě
kultury již čtvrtý ročník Festivalu sociálních služeb. Festivalu se zúčastnilo
sedmnáct poskytovatelů sociálních
služeb z okresu Žďár nad Sázavou,
kteří prezentovali více jak čtyřicet druhů poskytovaných služeb. Spektrum
prezentovaných služeb sahalo od poradenství, přes služby terénní a ambulantní, až k pobytovým službám.
Veřejnost a pracovníci sociálních služeb se mohli v září ve Žďáře seznámit s
nabídkou produktů sedmi firem zabývajících se kompenzačními a rehabilitačními
pomůckami a dalšími produkty souvisejícími se sociální oblastí. Většinu produktů
si návštěvníci mohli přímo na místě nejen
prohlédnout, ale také vyzkoušet.
„Kulturní program nabídl vystoupení
hudebního uskupení z našeho Stalingradu,
taneční vystoupení dětí z Denního cent10

ra pro děti a ukázku umění žáků
žďárské ZUŠ. Velice zajímavá byla
ukázka výroby keramiky a košíkářství přímo u stánků konkrétních
služeb,“ sdělil ředitel příspěvkové
organizace Sociální služby města
Václav Šerák.
Během dne se na pódiu představily všechny služby prostřednictvím powerpointových prezentací s doprovodným slovem
zástupce organizace. Nově se
některé organizace prezentovaly pomocí krátkých video spotů.
„Během festivalu panovala příjemná atmosféra, kterou zúčastnění využili k neformálnímu setkání a výměně zkušeností,“ doplnil
Šerák.
Akce se konala pod záštitou města
Žďár nad Sázavou. Představitelé města
Žďár nad Sázavou a okolních měst podpořili festival svojí osobní účastí a zájmem

Příspěvkové organizace města

Na Farčatech opět řádil skřítek Všudybinec Městská policie

Koncem září se na Farských humnech uskutečnil již šestý ročník odpoledne plného zábavy a poučení Sovička 2016, na jehož pořádání se každoročně podílejí Městská policie, odbor životního prostředí Městského úřadu, Rodinné centrum Srdíčko, Střední
zdravotnická škola a VOŠ Žďár nad Sázavou, Obchodní škola Žďár nad Sázavou a Přístav vodních skautů Racek. Odměnou na závěr letošního ročníku bylo pro všechny zúčastněné vystoupení manželů Školoudových, kteří předvedli výcvik dravců a sov.
Děti a rodiče se na několika stanovištích zábavnou formou dozvěděli zajímavé
informace. Stanoviště třídění odpadů opět
navštívil skřítek Všudybinec. „Letošní Sovičku jsme prožili na Farčatech za příjemného
slunečného počasí. Děti měly za úkol roztřídit
odpadky, které promíchal nezbedný skřítek
Všudybinec, a to zvládly dobře. Některým se
slalom s korbičkou naplněnou odpadky tak
líbil, že se k nám na stanoviště vracely. Rodiče
si v mezičase vyplnili odpadářský testík, který
většina zvládla bezchybně,“ sdělila pracovnice odboru životního prostředí Městského
úřadu Hana Daďourková, která se na akci
Sovička pravidelně podílí.
Další úkoly si pro příchozí připravili na
stanovišti Les a myslivost. Zde bylo návštěvníkům představeno hospodaření v lese
od výsadby stromků až po mýcení zralých
stromů, včetně toho, jak nás dřevo provází
našim životem. Děti poznávaly rovněž živočichy žijící v lese, pod dohledem mladé
fenky alpského brakýře, která poutala jejich pozornost, pak určovaly další živočišné
či rostlinné druhy, trofeje a kožešiny lovné
zvěře. Dozvěděly se o úloze myslivce a myslivosti při udržování přírodní rovnováhy v
krajině, o vlivu zemědělství na tento stav i o
ostatních mimoprodukčních funkcích lesa, o
správném chování se v lese, kam nezajíždět
auty, kde nerušit klid a ticho a neodhazovat
odpady. Odvážnější návštěvníci pak mohli v
tajemném pytlíku hmatem poznávat jednotlivé přírodniny a vedli si při tom velmi dobře.
Jako již tradičně, i v letošním roce si návštěvníci na stánku Srdíčka mohli na památku vyrobit drobný dárek. V letošním roce
šlo o sovičku z přírodních materiálů. Jak si
poradit s drobným zraněním, nebo třeba se
zástavou srdce, si prakticky vyzkoušeli všich-

ni, kdo měli zájem, u budoucích zdravotních
sestřiček. Zájem byl jako každoročně veliký.
Děti si na cvičných modelech vyzkoušely
masáž srdce, a to na dítěti i dospělém. Co
jsou piktogramy, jaké zákazy se na nich používají, to bylo součástí stanoviště studentek
a paní vychovatelky z obchodní školy, která s
nimi každoročně toto stanoviště připravuje.
Proč je důležité poslouchat starší a zkušené
na vodě, jak se na vodě chovat, jak zachránit
tonoucího, to všechno měli i s praktickými
ukázkami připraveno Vodní skauti.
Na stanovišti městské policie si příchozí prověřili, zda se umí chovat při setkání s
neznámým zvířetem, jestli poznají plemena
psů a jak naučit pejska základním povelům.
„Díky praktické ukázce Border kolie Berušky si
děti hravou formou dokázaly na zadané otázky odpovědět a věřím, že si nabyté znalosti
i lépe zapamatovaly,“ sdělila preventistka
městské policie Dagmar Pálková. „Dále si děti
mohly prohlédnout služební vozidlo, a protože se pohybují i se zvířátky po městě, zajímalo
nás, jak dobře znají dopravní značky. Byli jsme
mile překvapeni jejich znalostmi,“ doplnila
Pálková. „Poděkování patří všem zúčastněným a zejména těm, kteří se podíleli na uskutečnění celé akce,“ dodala Dagmar Pálková.

(red)

Nácvik záchrany nemluvněte.

Foto: archiv

Město hledá další bezpečnostní asistenty

o sociální oblast. „Rádi jsme přivítali místostarostu Žďáru nad Sázavou Josefa Klementa a starosty a místostarosty z Nového
Města na Moravě a Velkého Meziříčí,“ sdělil
Šerák. „Rád bych poděkoval všem sponzorům a organizátorům akce za krásný zážitek z příjemného setkání,“ doplnil ředitel
Šerák.

(red)

V květnu loňského roku odstartoval v našem městě úspěšný projekt Bezpečnostní asistent, jehož cílem je podpořit širší
zapojení veřejnosti do zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku.
V současné době dohlíží na bezpečné
přecházení školáků v době mezi sedmou
a osmou hodinou ranní čtyři bezpečnostní asistenti. Město ale hledá další dva.

„Na dohled u přechodů slyšíme od samého
počátku jenom chválu, pánové se dobře zapracovali a je vidět, že svoji práci vykonávají
odpovědně,“ sdělil vedoucí Městské police
Martin Kunc. „V současné době hledáme další
dva vhodné uchazeče,“ doplnil Kunc.
Vhodnou osobou pro tuto pozici je občan města, který má zkušenosti s provozem
na pozemních komunikacích. Tento kandidát musí být tělesně i zdravotně 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 výuky. Bližší informace případným zájemcům podá kontaktní
osoba, kterou je vedoucí Městské policie
Martin Kunc, 566 622 588. 
(red)

informuje

Neustálé porušování vyhlášek města
Během září musela městská policie
řešit opakovaně porušování vyhlášek
města Žďáru nad Sázavou. Šlo zejména
o konzumaci alkoholických nápojů ve
spojitosti se znečišťováním veřejných
prostranství. Od letošního roku platí v
našem městě nová vyhláška upravující konzumaci alkoholu na vymezených
plochách veřejného prostranství. Došlo
k rozšíření těchto ploch oproti stávající
vyhlášce.
K dalším častým porušováním vyhlášky o veřejném pořádku docházelo v souvislosti s žebráním, kdy byli předmětem
zájmu nejen senioři, ale i děti. Děkujeme občanům, že na uvedené závadové
jednání upozornili a nebyli k dané situaci lhostejní.
Kompletní znění vyhlášek a informace o všech vyhláškách města naleznete
na webu města www.zdarns.cz.
Noční klid
Vzhledem k teplým zářijovým nocím
se na služebně městské policie několikrát rozezvučel telefon v souvislosti s
bezohledným chováním některých provozovatelů restauračních zařízení, kteří
po 22.00 hodině nerespektovali noční
klid a nechávali otevřená okna a dveře
svých provozoven. Na základě těchto
oznámení vyjížděly, někdy i opakovaně, hlídky do uvedených provozoven,
kde byla obsluha upozorněna na rušení
nočního klidu a byla strážníky zjednána
náprava.
Na scéně opět omamné látky
Při kontrolní činnosti v prostoru ulice Dolní spatřila hlídka mladíka, který
svým zvláštním chováním upoutal její
pozornost. Mladík se pohyboval bosý
po silnici. Hlídka od občanů, kteří se na
místě nacházeli, zjistila, že se tohoto
jednání dopouštěl již před jejím příjezdem. Hlídka mladíka vyzvala, aby s ní
ze silnice odešel. Uposlechl, ale vůbec s
hlídkou nekomunikoval, byl roztěkaný a
pokoušel se skákat pod projíždějící vozidla. Vzhledem k jednání mladíka, který
ohrožoval svůj život, byla hlídka nucena
použít na místě donucovací prostředky.
Zkouška na alkohol v dechu byla negativní, na místo přivolaná hlídka Policie
České republiky zjistila užití omamné
látky. Následně byla přivolána lékařská
pomoc a za doprovodu hlídky Policie
České republiky byl mladík převezen do
nemocnice.

Městská policie
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Aktivně pro Žďár

Občané města mají ve svých rukou 600 tisíc z městského
rozpočtu. Rozhodne listopadové hlasování
Participativní rozpočet umožňuje, aby se
občané přímo zapojili do rozhodování o
rozvoji své obce. Radnice v březnu 2016
vymezila část peněz z ročního rozpočtu,
obyvatelé pak podávali vlastní návrhy, co
by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Nyní čeká Žďáráky hlasování, ve kterém rozhodnou, které
projekty ve svém městě chtějí a které nikoli. Hlasovací lístek naleznete na straně
13, hlasovat ale můžete i on-line na stránce http:// hlasovani.zdarns.cz
Období od 6. června do 10. července
2016 patřilo v našem městě podávání návrPředstavujeme vaše projekty:
Projekt č.1, Workoutové hřiště

hů projektů občanů do participativního rozpočtu. „Obdrželi jsme celkem šest návrhů. Což
na první rok a velikost našeho města, co se týče
počtu obyvatel, není málo,“ sdělila komunitní
koordinátorka Radka Remarová.
Do 17. července byla komunitní koordinátorkou provedena formální kontrola
všech podaných návrhů a jejich rozdělení
ve struktuře úřadu dle kompetencí odborů a
oddělení. V srpnu pak přišlo na řadu odborné zhodnocení návrhů úředníky Městského
úřadu a zveřejnění krátkých anotací a popisů
projektů tak, aby se s každým navrhovaným
projektem měli občané možnost dobře seznámit. Projekty jsou s krátkými anotacemi
i prezentacemi zveřejněny na webu města
www.zdarns.cz v záložce Aktivně pro Žďár.
Projekty byly veřejnosti představeny také
osobně, a to přímo autory. Diskuzní setkáProjekt č.3, Santiniho barokní slavnosti

1.
Workoutové hřiště by mělo obsahovat několik základních překážek pro co nejširší využití. Obvykle jsou to hrazdy v různých výškách,
ručkovací žebřík, svislé žebřiny, šplhací tyče.
Důležitá je kvalita materiálů kvůli životnosti
jednotlivých prvků. Ideálním místem pro vybudování workoutového hřiště je prostor v
blízkosti sídliště Libušín a přilehlé cyklostezky
na Pilskou nádrž. Venkovní fitness neboli workoutové cvičební prvky jsou v oblibě hlavně
u dospívající mládeže, kteří zde aktivně tráví
svůj volný čas a rozvíjí svoji tělesnou kondici.
Uživatelem těchto workoutových hřišť však
může být prakticky kdokoli od 3 do 100 let.
Projekt č.2, Vstup do Úvozu
s připomínkou prvního osídlení Žďáru

2.
Před stovkami let nejvýznamnější obchodní stezka Vysočiny, dnes zapomenutá pěšina,
hojně užívaná pro spojení města a krajiny. V
zimě plná běžkařů spurtujících na vyhlášené
Dolinky, přes rok oblíbeným místem pejskařů,
turistů, hipsterů a huličů. Na stezce se nachází
několik „atraktorů“, vodní pramen, památný
strom a info cedule. Zrovna cedule se nachází
na nepochopitelném místě, kde nikdo nezastavuje, spíše překáží. Zaústění komunikací
neexistuje, nově vybudovaná infrastruktura
situaci ignoruje. Nové domy ale situaci ignorovat nemohou. Veřejné prostory kolidují
s privátními a tím vzniká nová třecí plocha.
Uživatelé si přejí změnu, která může přinést
kvalitu prostředí. Nová artikulace napojení
a přeměna klíčových atributů Úvozu vytvoří
vyhledávané místo setkání člověka a krajiny.
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ní a představení projektů proběhlo 7. září
2016 ve velké zasedací místnosti MěÚ. Nyní
se participativní rozpočet blíží do finále, a
je třeba rozhodnout, které projekty budou
v roce 2017 realizovány. „Rozhodnutí je nyní
na lidech, participativní rozpočet je právě o
tom, že rozhodnou sami občané, že se aktivně zapojí a vyjádří svoji podporu, případně
nesouhlas vybraným projektům,“ doplnila Remarová. Hlasování bude probíhat celý měsíc
listopad, a to jak papírovou formou, tak on-line na stránce hlasovani.zdarns.cz. Hlasovat
mohou pouze obyvatelé města Žďáru nad
Sázavou, kteří v den hlasování dovršili 15
let. Každý hlasující může udělit dva kladné
a jeden negativní hlas, stačí křížkem označit
vybranou variantu – hlasovací lístek naleznete na straně 13. Každý občan může hlasovat
pouze jednou. Hlasovací lístky lze odevzdat
od 1. 11. do 30. 11. 2016 do hlasovacích uren
rozmístěných na několika místech ve městě:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Knihovna
Matěje Josefa Sychry, Poliklinika Žďár nad
Sázavou, Relaxační centrum.(red)
Projekt č.5, Úprava terénu na Far. humnech

3.
Santiniho barokní slavnosti budou vyvrcholením celé letní sezony oslav výročí 340
let narození Jana Blažeje Santiniho v roce
2017. Jejich cílem je představit Santiniho barokní dobu zábavnou formou, zapojit rodiny
s dětmi do historie Žďáru a také dále rozvíjet
město jako aktivní, turisticky zajímavé a atraktivní. Třídenní festival by bylo vhodné spojit
s Klášterní nocí, probíhající na začátku září.
Slavnosti by zahrnovaly program pro odbornou i neodbornou veřejnost, workshopy pro
děti a dospělé, představení historických osobností zábavnou formou, otevřenou Zelenou
horu s komentovanými prohlídkami, ukázky
barokního tance, hudby i historického šermu.
Obsahem odborné částí by mohla být setkání architektů, historiků, tematické diskuze a
přednášky.

5.
V rámci projektu bude zarovnán a zatravněn neupravený prostor na Farských
humnech, který se vizuálně otevřel kácením nevhodných dřevin a nebyl následně
upraven. Odstraněny budou i nevyužívané
zbytky původního plotu u řeky (betonové
sloupky).
Projekt č.6, Oplocení volnočasového areálu
pro děti a mládež na Farských humnech

Projekt č.4, Vodní prvek v Atriu

6.

4.
Katastrofický stav nevyužívaného pítka
vyzývá k jeho odstranění. Byla by ovšem
škoda nezachovat v tomto místě vodní prvek, který by byl oživením celého prostoru
Atria. Mohla by to být první z věcí, které
přemění Atrium v klidovou zónu vyzývající
k zastavení. Inspirací může být „tobogán“ z
Otevřené zahrady v Brně, který formou hry
jistě zabaví kdejaké dítko a osvěží celou rodinu.

Díky projektu vznikne chybějící oplocení volnočasového areálu pro děti a mládež
na Farských humnech (bývalá vodárna),
původní oplocení bude opraveno. Aktuálně zde mají klubovny vodní skauti, v budoucnu by se zde měli scházet i členové
dalších neziskových volnočasových organizací. Oplocením areálu se zvýší především
bezpečnost dětí a mládeže, ale i bezpečnost budovy a uskladněného materiálu.
Plánované rozšíření městského parkoviště
zabere část plochy určené pro aktivity dětí
a mládeže, proto bude v rámci projektu
také zarovnána a zatravněna plocha u budovy směrem k parku Farská humna.

Aktuality

Participativní rozpočet 2016: Hlasovací lístek
Jméno a příjmení:
..........................................................................................

Projekt č.1, Workoutové hřiště
Projekt č.2, Vstup do Úvozu s připomínkou prvního osídlení Žďáru
Projekt č.3, Santiniho barokní slavnosti

Adresa trvalého bydliště:
Projekt č.4, Vodní prvek v Atriu
..........................................................................................
..........................................................................................
Podpis a datum:
..........................................................................................

Projekt č.5, Úprava terénu na Far. humnech
Projekt č.6, Oplocení volnočas. areálu pro děti a mládež na Far. humnech
Hlasovat mohou pouze občané města Žďáru nad Sázavou, kteří v den hlasování dovršili 15 let. Každý
hlasující může udělit dva kladné a jeden negativní hlas, stačí křížkem označit vybranou variantu. Každý
občan může hlasovat pouze jednou. Hlasovací lístky lze odevzdat od 1. 11. do 30. 11. do hlasovacích uren ve
městě: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Poliklinika Žďár nad Sázavou, Relaxační centrum. Hlasovat je možné i on-line na webových stránkách města www.zdarns.cz. Kontaktní osoba:
Radka Remarová 778 744 303.

600 000 Kč na vaše projekty.

Socha drátěného muže se síťovkou připomíná tradici
síťování i samotného Vavřína Krčila
Ve spodní části opraveného náměstí Republiky se na jedné z nových zídek natrvalo usadil muž se síťovkou. Slavnostní
odhalení sochy proběhlo před zraky desítek přihlížejících 26. září 2016. Plastika
od Jiřího Plieštika připomíná odkaz žďárského podnikatele Vavřína Krčila, který
vynalezl legendární tašku síťovku, ale
také celou tradici síťování.
„Vše pomine, jen stopy vykonané práce
zůstanou.“ Toto pravdivé krédo doprovázelo Vavřína Krčila celý život. Téměř 50 let po
jeho smrti odhalili Žďáráci sochu „Muže se
síťovkou“ a potvrdili tak jeho slova. Vykonaná práce jeho, ale i mnoha dalších, nepominula, je připomenuta. Socha není jen připomínkou nákupní tašky síťovky nebo Vavřína
Krčila, ale zručné rukodělné práce, dnes již
téměř zaniklého síťování.
Vavřín Krčil společně se svou manželkou
Marií Krčilovou zasvětili síťování celý život a
jeho velkou část spojili se Žďárem nad Sázavou, Vavřín Krčil provozoval po první světové válce v Zámku Žďáře obchod s galan-

terním zbožím, na počátku 30. let 20. století
pak přesunul svůj podnik do Stržanova. Zde
společně až do 50. let rozvíjeli rukodělnou
výrobu síťovaných předmětů nejrůznějšího
zaměření – vlasové síťky, sportovní a technické sítě, záclony, dekorativní síťky a především i výrobu vlastní nákupní tašky síťovky.
Ta zde vznikla v polovině 20. let 20. století.
Jednoduchý nápad se z Vysočiny rozšířil pod
značkou „SAARIENSE – podomácká ruční

práce“ do celé Evropy.
„Děkuji městu Žďár nad Sázavou za to, že
uskutečnilo projekt sochy. Děkuji inženýrce Ireně Škodové, vedoucí odboru rozvoje a územního plánu Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za to, že veřejný prostor pro ni neznamená
jen předlážděné plochy a úhlednou zeleň, ale
že hledá pro takový prostor i jedinečný obsah,“
poděkoval při slavnostním odhalení sochy
vnuk Vavřína Krčila Roman Krčil. 
(red)

Slavnostního odhalení nové sochy na náměstí Republiky se účastnily desítky lidí.

Foto: Nikola Adlerová

Tuláci uklízí okolí žďárských studánek několikrát ročně
Turistický oddíl mládeže (TOM) Tuláci, který ve Žďáře nad Sázavou působí již 43 let a který se mimo schůzové
činnosti věnuje i výletům a zájezdům,
pořádá letní tábory, řadu soutěží a her,
ale také brigády v přírodě, pravidelně
uklízí okolí žďárských studánek.
Poslední úklid pod taktovkou Tuláků proběhl 30. září 2016. „V okolí studánky u Klafaru
se nějaký nepořádek vyskytuje téměř vždy, ale
při posledním úklidu jsme posbírali i tři injekční stříkačky a množství dalšího odpadu, který

mohl zapříčinit, že je voda kontaminovaná
velkým množstvím bakterií a v současné době
tedy není vhodná k pití,“ sdělil za oddíl Tuláci
Vladimír Sýkora. Studánky v blízkosti města
chodí oddíl uklízet několikrát do roka. „Nelíbí se nám nepořádek kolem studánek, chodí
tam mnoho lidí na procházky a vedou tam
dokonce turistické trasy. Bojíme se také o kvalitu vody, proto chodíme dobrovolně pomáhat s úklidem,“ vysvětlil, proč Tuláci kolem
studánek pravidelně uklízí, Sýkora. Oddíl v
této aktivitě hodlá pokračovat i nadále.



(red)
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Městský úřad informuje

Objevujeme tajemství barevných kontejnerů
Víte, co se děje s odpadem poté, co je odvezen ze sběrných míst?
V říjnovém čísle Žďárského zpravodaje
se chceme více zaměřit na odpady a jejich třídění. Chceme čtenáře informovat,
co se děje s vytříděným odpadem poté,
kdy se odveze z barevných kontejnerů,
a také objasnit některé mýty, které mezi
lidmi o odpadech kolují.

PAPÍR

Před samotným zpracováním je nutné
papír ručně dotřídit podle požadavků odběratelů na jednotlivé druhy (noviny, časopisy,
karton-lepenka a ostatní papír), a také odstranit nežádoucí příměsi (špatně vytříděné
odpadky). Takto dotříděný papír se odváží
slisovaný v balících k recyklaci do papíren
a dalších zařízení. Nejběžnější formou recyklace papíru je jeho opětovná výroba v
papírnách. V nich se papír nasype do velké
nádrže s vodou, kde se rozmixuje na řídkou
kaši obsahující papírová vlákna. Ta se postupně zbaví nečistot, jako jsou kancelářské
sponky, okénka z obálek a další nežádoucí
příměsi. Výroba papíru pak spočívá v nanášení této směsi na papírenské síto, kde se již
tvoří tenká vrstvička papíru, dále následuje
její lisování. Nejdůležitějším procesem je
sušení papíru, protože při nanášení na síto
obsahuje papírovina až 96% vody. Papír se
dá v průměru recyklovat 5 až 7krát, každou
recyklací se papírenské vlákno zkracuje, ve
výjimečných případech je možná recyklace
až dvacetkrát. Recyklovaný papír je asi nejznámějším recyklovaným materiálem, neboť se historicky začal sbírat už v 50. letech
minulého století, pravdou je, že většina papíru (i tam, kde to není uvedeno) je recyklovaná. Z typických recyklovaných výrobků
každodenního využití můžeme jmenovat
toaletní papír, noviny, kancelářský papír a
různé krabice z lepenky. Ve škole děti píší
do recyklovaných sešitů a ve výtvarné výchově s papírem také často pracují. Méně
známými výrobky jsou pak papírové brikety
nebo papírové stavební izolace. Nejméně
kvalitním papírem je tzv. nasávaná kartonáž, což jsou například obaly od vajíček.
Další možností recyklace papírových odpadů je výroba tepelných izolací a příměsí do
stavebních hmot, energetické využití, nebo
i výroba kompostu a bioplynu.

PLASTY

Třídění plastů (stejně jako u ostatních
komodit) je velmi významná fáze celého
cyklu, neboť zde je možné odstranit nežádoucí příměsi. Neméně významnou funkcí
dotřiďovací linky je roztřídění plastů podle
materiálu na základní skupiny (PET, fólie,
duté plastové obaly, polystyren a směsný
plast). Každý z těchto druhů se zpracovává
samostatně. Nejrozšířenější a zároveň nejžádanější plastový odpad - PET lahve - se
dotřiďují obvykle ještě podle barev. Chybně
vytříděné odpady a znečištěné plasty mohou sloužit jako alternativní palivo v cementárnách a jiných provozech.
Většinu plastových odpadů, které nám
vznikají v domácnosti, tvoří obaly od potravin a spotřebního zboží. Aby nezabíraly
moc místa, je vhodné je už doma zmáčknout nebo sešlápnout. Podle druhů se
roztříděné a slisované plasty až ve dvousetkilových balících odvezou z třídící linky
ke zpracovatelům, kde se dále drtí, perou a
přetvářejí na suroviny pro výrobu finálních
produktů. Nejběžnějším produktem recyklace plastů je tzv. regranulát, což je vstupní
surovina pro výrobu nových plastů v podobě malých peciček. Regranulované odpadní
plasty najdete ve většině nových plastových
výrobků. Recyklované plasty mají široké použití. Pěnový polystyren se zpracovává do
izolačních tvárnic, případně lehčeného betonu a dalších tepelných izolací. Druhově
neroztříděné směsné plasty se zpracovávají
například na stavební a zahradní prvky, jako
jsou ploty, zatravňovací dlažba, protihlukové zábrany či zahradní kompostéry. Z
vytříděných PET lahví se vyrábějí technická
či textilní vlákna a z nich pak koberce nebo
oděvy, případně nové láhve, vázací pásky,
apod. Plastové sáčky, fólie nebo tašky se
převážně regranulují a následně slouží k výrobě nových fólií.

SKLO

Pětasedmdesát procent skleněných obalů je v České republice ročně recyklováno
a využito. Dotřiďovací linky na sklo mohou
být samostatné nebo součástí skláren. Jejich úkolem je bezchybně odstranit vše, co
není ze skla, a tudíž nelze nadále recyklovat.
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Toto dotřídění musí být velmi důkladné,
aby nedošlo ke znehodnocení celé várky
skleněných výrobků. V první fázi se ručně
vyberou velké nečistoty, jako je keramika,
porcelán, kovy a další pevné částice. Následně se sklo nadrtí a pomocí dopravníků
a vibračních sít se upravuje. Nakonec se na
požadovanou vysokou kvalitu čistí pomocí optoelektrických čidel. Nečistoty by se
mohly dramaticky projevit na zhoršených
vlastnostech nových skleněných výrobků.
Běžnými nástrahami, se kterými si dotřiďovací linka na sklo snadno poradí, jsou etikety a kovové části.
Používání tříděného skleněného odpadu
představuje ve sklárnách obrovské úspory
energií, a také náhradu primárních surovin.
Do vsádky může přijít podle technologie
60 – 85 % tříděného skla. Střepy, které se
přidávají ke sklářského kmenu, jsou společně s dalšími přísadami taveny při teplotách
kolem 800 - 1400 °C. Z roztavené hmoty je
možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky. Velkou výhodou recyklace skla je fakt, že
ho lze recyklovat neomezeně.

Městský úřad informuje

se zpracovává na další výrobky. Druhou
možností recyklace nápojových kartonů
je výroba stavebních a izolačních desek. V
tomto případě se nápojové kartony rozdrtí,
vyperou, usuší a pak se při teplotách okolo
200°C lisují do desek. Tyto desky mají mnoho vlastností podobných sádrokartonu a
mají i podobné využití. Z nápojových kar-

tonů se vyrábí buď papír, který má vysokou
kvalitu, nebo se z nápojových kartonů lisují
stavební desky, které slouží jako podlahová krytina nebo i pro stavbu celých domů.
Menší rodinný domek vyžaduje přes pět tun
těchto desek.


Odbor komunálních služeb

Mýty o třídění odpadu. Jaká je pravda?
Stejně se to sype na jednu hromadu

Třídí málokdo

Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé
materiály nikdy nemíchají dohromady. V
dnešní době, kdy se za každou uloženou
tunu odpadů na skládkách platí, nemá nikdo zájem sesypávat odpady dohromady.
V České republice je dostatek zpracovatelů,
kteří vytříděný odpad nadále zpracovávají, ať na druhotnou surovinu, se kterou se
dále obchoduje, nebo na hotové výrobky,
se kterými se v běžném životě setkáváme.
Jen občas se bohužel najdou ti, kteří jsou
schopni celý tříděný odpad znehodnotit
nežádoucími příměsemi, jako je například
směsný komunální odpad. Pokud se něco
takového stane a obsah kontejneru s tříděným odpadem je natolik znečištěn, že s
ním již nelze nakládat jako s odpadem tříděným, není možné ho naložit na svozový
vůz spolu s ostatním tříděným odpadem.
Tím by bylo znehodnoceno to, co je již na
voze naloženo. S takovým znečištěným tříděným odpadem je třeba nakládat jako s
odpadem směsným a odvézt ho na skládku nebo do spalovny. Ovšem je třeba říct,
že tyto excesy nejsou na denním pořádku
a většina lidí se snaží odpady třídit pečlivě.

Omyl, 72 % Čechů odpady aktivně třídí.
Průměrná docházková vzdálenost je 97 metrů. Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života. V ČR se podařilo i přes krizi na
trhu druhotných surovin zachovat systém
třídění a využití odpadů v takovém rozsahu
a kvalitě, v jakém byl v posledních letech
vybudován. Třídění odpadů je společenská
odpovědnost každého z nás a je také na nás,
jak si sami nastavíme systém třídění v domácnosti. Nemusíme ihned začít třídit vše,
ale prokázáním dobré vůle se můžete připojit k těm, kterým není lhostejné zbytečné
plýtvání zdroji. Záleží jen na nás, jestli dáme
odpadu šanci na nový život a vytřídíme ho,
tzn. dáme ho do správného kontejneru. Zároveň se postaráme o to, abychom měli kolem sebe hezké a čisté prostředí.

Je to jenom módní výstřelek
Třídit odpady není nic módního. Jedná
se spíše o společenskou odpovědnost a
třídit by tak měl opravdu každý. Odpady se
vlastně třídí už odnepaměti. V minulých stoletích se využitelný odpad dále zpracovával.

Především na vesnicích se málokdy něco
vyhazovalo a odpad se dále využíval. Například odpad z kuchyní - využívalo se vše od
skořápek až po slupky od brambor. Také si
určitě někteří z vás pamatují dobu, kdy byly
igelitky vzácné a pravidelně se vymývaly vodou, aby mohly ještě několikrát posloužit.
Třídění odpadů se rozmohlo v padesátých
letech minulého století prostřednictvím
sběrových soutěží na školách, kde se sbíral
papír a kovy. V 70. letech minulého století
jsme se mohli setkat s prvními kontejnery
na sklo, s barevnými kontejnery na další komodity jsme se začali setkávat v 90. letech.
Již přes dvacet let máme možnost třídit do
barevných kontejnerů. Systém třídění odpadů v ČR je u nás ve srovnání s evropskými
zeměmi nastaven efektivně a pohodlně pro
občany tak, aby třídění nebylo problémem,
ale snadnou cestou k další recyklaci využitelných složek komunálních odpadů.
Každým rokem roste produkce odpadů a
je třeba zajistit, aby se využitelné suroviny
dále využívaly a recyklovaly. Navíc každým
rokem musí Česká republika plnit recyklační
procenta daná EU. Veškeré povinnosti o třídění a recyklaci odpadu vyplývají ze Zákona
(oks)
o odpadech. 

Krátce ze stavby. Aktuality z našeho města
NÁPOJOVÉ KARTONY

Dotřiďovací linky určené pro úpravu nápojových kartonů jsou ve většině případů
stejné jako ty, na kterých se dotřiďuje papír
nebo plasty. Jejich úkolem je odstranit z vytříděného nápojového kartonu nežádoucí
příměsi a vytvořit tak požadovanou surovinu pro zpracovatele. Tam, kde se nápojové
kartony sbírají společně s jiným tříděným
odpadem (v našem městě společně s plastem), má dotřiďovací linka za úkol jednotlivé materiály takto tříděného odpadu
oddělit. Z třídící linky jsou slisované balíky
nápojových kartonů dopravovány k finálnímu zpracování.
V České republice se využívají dva způsoby zpracování nápojových kartonů. První
z nich je v papírnách, protože nápojové kartony obsahují vysoce kvalitní papírová vlákna. Papírny zpracovávají nápojové kartony
stejně jako sběrový papír, tedy rozmixují
jej ve vodní lázni. Papírová vlákna se pak
použijí na výrobu nových papírových výrobků. Zbylý polyetylén a hliník se použije
například jako palivo do cementáren nebo

Technická infrastruktura ul. Hrnčířská

Dešťová kanalizace na ulici Nádražní

V polovině srpna 2016 byla zahájena
stavba technické infrastruktury Hrnčířské
ulice, která naváže na ulici Sázavskou a
celý bytový soubor Klafar. Na stavbě nové
ulice byla provedena skrývka ornice a její
deponie, odkopy a úprava pláně pro komunikace. Byly zahájeny práce na splaškové a dešťové kanalizaci.
Stavbu provádí 1.žďárská plynařská
a vodařská a.s. Praha. Náklady dosahují
výše 20 mil. Kč bez DPH. Stavba by měla
být dokončena v červnu příštího roku.

Město dokončilo stavbu dešťové kanalizace na ulici Nádražní u okružní křižovatky
ulice Nádražní a Strojírenské. Stavbu prováděla firma VHS spol. s r.o., Žďár nad Sázavou
a celkové náklady dosáhly výše 670 tisíc korun. Ve stejné lokalitě ještě probíhají práce
firmy SATT na dokončení rekonstrukce horkovodu a práce Svazu vodovodů a kanalizací na rekonstrukci vodovodu a kanalizace.

Stezka Žďár – Nové Veselí
Od křížku u Boroviny po Votoupalův rybník staví pro město Žďár nad Sázavou firma
COLAS CZ novou stezku, která propojí cestní síť u Vetelských rybníků s Novým Veselím. Náklady stavby činí 3,4 milionů korun a
stavba by měla být dokončena do prosince
letošního roku.

rekonstrukce sociálního zázemí, vybudování vnitřní a venkovní rampy, rekonstrukce
podhledu v sále, elektroinstalace, vzduchotechniky, požární a zabezpečovací signalizace interiéru. Sál bude vybaven novými
sedadly. Konkrétně na pořízení nových sedadel získalo město v srpnu 2016 dotaci ze
Státního fondu kinematografie ve výši 350
tisíc korun. Projekt se připravuje k realizaci
pro rok 2017. Asi nejvýrazněji návštěvníci
ocení rekonstrukci právě zmíněných sedadel a sociálního zázemí. Výraznou změnou
bude ale také bezbariérový vstup do sálu.

Irena Škodová, (orup)

Kino Vysočina

Klafar aktuálně

Foto: Vladimír Sýkora

Rada města schválila projekt stavby
první etapy rekonstrukce vnitřních prostor
Kina Vysočina. V této etapě má proběhnout

Předpokládaná nová podoba Kina Vysočina. Foto: archiv
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Derby Vysočiny ovládly Žďárské plameny

Dnes zalistujeme v Pamětní knize obce Zámku
Žďáru (rok 1926) a v Pamětní knize obce Města
Žďáru (rok 1946). Opisy z kronik.

Kdo zavítal ve středu 12. října 2016 na
žďárské Bouchalky, určitě nelitoval. K
vidění zde bylo pravé derby Vysočiny,
kterému nechybělo nic. Vysoké nasazení, neutuchající bojovnost, elektrizující atmosféra, pěkné branky i akce a
nechyběla ani nějaká ta potyčka.
Proti aktuálnímu lídrovi tabulky BK Havlíčkův Brod nastoupili žďárští hokejisté
nebojácně a s velkým odhodláním, což
bylo na ledě znát od prvních vteřin. „Po
delší době se mi bude zápas hodnotit dobře.
Bylo to podpořené zezadu Milanem Řehořem, který nás fantasticky podržel a dodal
mužstvu klid. Konečně jsme neinkasovali
v první minutě a sami jsme brzy skórovali,
což kluky trochu uklidnilo. Věděli jsme ale,
že proti nám stojí těžký soupeř, který k nám
přijel z prvního místa. Kluci k tomu přistoupili se zdravým respektem a řekl bych, že
jsme ani dnes neudělali moc chyb dozadu
a o to to měl soupeř těžší. Podařilo se nám
odskočit až na 4:0,“ popsal utkání trenér
SKLH Žďár nad Sázavou Michal Konečný.
„Snad jen mě trochu mrzí, že jsme si tu tře-

Z historie města

Utkání Plamenů s Havlíčkovým Brodem

Foto: Jan Škárka

tí třetinu mírně zkomplikovali tím, že jsme
hráli přesilovku pět na tři a neohrozili jsme
bránu. Myslím, že ten výsledek 4:2 je spravedlivý,“ doplnil Konečný.
Jako další soupeř čekal na Plameny
Nymburk, který vystřídal Havlíčkův Brod
na čele tabulky s pěti výhrami ze sedmi
zápasů. Do uzávěrky Žďárského zpravodaje nebyl znám výsledek utkání. Ve
středu 26. října se ale fanoušci Plamenů
mohou těšit na utkání s Moravskými Budějovicemi, 29. října pak na domácím
ledě na duel s Pískem a 5. listopadu na
výjezd do Pelhřimova.

(red)

Rok 1926: Obecní škola:
V roce 1926 byla škola zaknihována, která byla
obci Zámku Žďáru darovaná před sto dvaceti
pěti léty od velkostatku. Přestavěna byla v roce
1901, byla však vedena jako vlastnictví velkostatku místního. Přičiněním starosty Klímy Karla byla
převedena do vlastnictví obce jak již jest na začátku uvedeno. Do školní budovy byly zřízeny
dva vchody, v průčelí hlavní vchod a v zadní části,
aby se mohlo lépe procházeti na obě strany. Však
velkostatek hlavní vchod zakázal, načež byl hlavní vchod asi do polovice dveří zazděn. Až v roce
1919 se usnesla místní rada, aby byl hlavní vchod
v průčelí školy otevřen a také se tak stalo. Však velkostatek zase zakazoval znovu, že se nesmí průčelím chodit, ale když viděl, že zákaz nic nepomáhá,
zanechal pak toho a hlavní vchod v průčelí zůstal
otevřen. Pozemek pod budovou školní a sklepení
bylo též velkostatku, až obec byla nucena pozemek se sklepy koupit a zaplatit za čtverečný metr
čtyři koruny českl. Škola byla v roce 1926 olíčena a
znovu opravena.
Rok 1946: Schůze míst. nár. výboru:
25. října odpoledne konala se schůze míst. nár. výboru s tímto pořadem: Vzato na vědomí, že okres.
nár. výbor nevzal na vědomí resignaci předsedy
míst. nár. výboru Vl. Šachy. Usneseno, aby každý
občan mužského pohlaví od 18 do 55 let odpracoval 8 hodin pracovní povinnosti; bude-li nutno,
rozšíří se pracovní povinnost o 8 hodin. Oslavy:
28.října uspořádají se společně celou Národní
frontou. (Průvod, přednesení dvouletého plánu,
slavnostní slib).

Inzertní příloha

INZERUJTE
ve Žďárském zpravodaji

Foto: Jan Škárka

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
17. října 2016 celkem 21 392 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.
(Statistika: září - 21 429, 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 srpnu 2016
+ dodatečně v červnu a v červenci 2016
3. 6. ZR 1
Sofie Havlíková 
David Smažil	
15. 7. Veselíčko
16. 7. ZR 3
Jan Rosecký 	
Tobiáš Vince
1. 8. ZR 3

Šarlota Machová 
6. 8. ZR 2
Daniela Šulová
6. 8. ZR 6

Nikola Dospělová 
8. 8. ZR 4
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Thomas Hevier	
14. 8. Stržanov
15. 8. ZR 4
David Kašík 	
Filip Novák	
15. 8. ZR 3
Tomáš Kamitz	
17. 8. ZR 2
Beáta Křesťanová 	
18. 8. ZR 6
Laura Hejlíková	
19. 8. ZR 1
Rostislav Kvapil	
19. 8. ZR 6
Václav Sedlák	
20. 8. ZR 5
Viktorie Fialová	
26. 8. ZR 7
Tereza Pospíchalová	 26. 8. ZR 3

Životní jubilea v listopadu 2016
3. 11. 90 let ZR 1
Květuše Bradáčová 
Marie Smejkalová 
4. 11. 85 let ZR 6
Vlasta Smolková 
5. 11. 95 let ZR 1
Alena Pohanková 
7. 11. 80 let ZR 5
Rudolf Veselý
11. 11. 80 let ZR 5

Eva Smejkalová 
17. 11. 80 let ZR 2
Jaroslava Štandlová
23. 11. 90 let ZR 1



Srdečně gratulujeme!

Přidělení kamene z rozbořených domů:
Bylo stanoveno, aby kámen z rozbořených domů
byl předán obci; majiteli ponechá se množství
nutné pro jeho vlastní potřebu, bude-li na odstranění bouračky také sám pracovati.
Oslava státního svátku 28.října:
28.října uspořádal místní nár. výbor za součinnosti všech žďárských spolků a korporací jednotnou
oslavu státního svátku. V předvečer dne zapálena
byla sokolská vatra na znamení zahájení prací k
XI. všesokolskému sletu v Praze. V den státního
svátku zahájeny byly slavnosti budíčkem městské
hudby; průvod občanstva městem odpadl pro
nepříznivě počasí; v 10 hod. dopol. konal se ve
velkém sále Sokolovny slavnostní projev místního
obyvatelstva, na němž promluvil o významu Dne
svobody a dvouletého plánu předseda místního
nár. výboru Vlad. Šacha. Potom byl přečten slib
občanstva Města Žďáru, že splní dvouletý plán ve
svém městě, k čemuž se přítomní zavázali zvoláním „Slibujeme“. Slavnost byla ukončena státní
hymnou. Po slavnosti vyslechli občané pražské
projevy p.presidenta republiky, předsedy vlády
a ostatních řečníků, vysílané místním rozhlasem.
Všechny domy byly v ten den ozdobeny státními
vlajkami.
Opis: Marie Linhartová

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

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

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

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

Uzávěrka příjmu objednávek a tiskových
podkladů pro listopadové vydání zpravodaje
je v pondělí 7. listopadu 2016.
Na webu města naleznete
objednávkový formulář
pro snadné zadání vaší inzerce.

PŘIJMEME
PRODAVAČE/ČKY nebo i ŘEZNÍKA

www.zdarns.cz/mestsky-urad/zdarsky-zpravodaj/inzerce

na prodejnu ve Žďáře nad Sázavou.
V případě zájmu volejte
na tel.: 725 263 672
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

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

Požadavek přeložení dálnice mimo město:
Usneseno setrvati na požadavku přeložení dálnice
mimo město – dálnice má býti vedena přímo městem, což by znemožnilo stavební ruch a zabralo
mnoho majetku malých domkářů. V té věci bude
intervenovat deputace místn. nár. výboru u zem.
nár. výboru v Brně.
Stavba soudní budovy, další stavební objekty:
Ve věci stavby soudní budovy setrval místní nár.
výbor na požadavku stavby na místě již určeném.
O této záležitosti pojedná výše zmíněná deputace
v Brně rovněž. Pomýšlí se na stavbu státního činžovního domu, na stavbu dvou domů pro železniční zaměstnance a stavbu ozdravovny.

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

V01_inzerce_Zdar nad Sazavou_89,5x62,5.indd 1

07.10.16 9:00

.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:

kontaktujte
nás na:

1
+420 566 339 1.c2om
operstandard

Olga.Jandova@co

OPERÁTOR (Dělník výroby)
Po plném zapracování

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

(Údržbář - programátor)

ELEKTROÚDRŽBÁŘ
Po plném zapracování

28.000 Kč
35.000 Kč

PROGRAMÁTOR CNC
Po plném zapracování

34.000 Kč
46.000 Kč

Cooper-Standard Automotive s. r. o. • Jamská 2191/33, 59101 Žďár nad Sázavou • www.cooperstandard.com
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Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
středa 9. listopadu 2016, 9.00, 11.00 a 14.00
čtvrtek 10. listopadu 2016, 8.45 a 11.00
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Městské divadlo
neděle 20. listopadu 2016, 15.00
RADOVANOVY RADOVÁNKY
Městské divadlo

KULTURNÍ AKCE
středa 16. listopadu 2016, 19.00
KAREL ŠÍP A JOSEF NÁHLOVSKÝ MINIPÁRTY
Městské divadlo
středa 16. listopadu 2016, 19.00
DISKOV
Dům kultury

DIVADLO v Městském divadle
úterý 25. října 2016, 19.00
FRANKIE & JOHNNY

sobota 19. listopadu 2016, 7.00 a 19.00
ČVACHTAČKA A COUNTRY PLES
Orlovna

úterý 1. listopadu 2016, 19.00
FRIDA – MALOVAT A MILOVAT
neděle 6. listopadu 2016, 19.00
FILUMENA MARTURANO
pondělí 21. a neděle 27. listopadu 2016, 19.00
HORKÉ TO NĚKO RÁD …
DUCHOVNÍ AKCE
neděle 13. listopadu 2016, 18.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKAFU
kulturní centrum Batyskaf
středa 16. listopadu 2016, 19.00-21.00
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
KONCERTY
čtvrtek 27. října 2016, 19.00
ZPÍVÁNKY S HORÁCKOU MUZIKOU
kulturní centrum Batyskaf
pátek 28. října 2016, 19.00
TUBLATANKA
Dům kultury

VZDĚLÁVACÍ AKCE
středa 2. listopadu 2016, 17.00
WORKSHOP K VÝSTAVĚ MĚSTA S DOBROU ADRESOU
Setkání s občany
Knihovna M. J. Sychry
čtvrtek 3. listopadu 2016, 16.00
PRAXIS PIETATIS; KNIHA STÁLE ŽIVÁ
Husova kaple, Kopečná
úterý 8. listopadu 2016, 17.00
PETR NAZAROV: JIŽNÍ AFRIKA
Knihovna M. J. Sychry
středa 9. listopadu 2016, 13.30-15.30
LAMPIČKY ZE SKLENIČEK
Knihovna M. J. Sychry
čtvrtek 10. listopadu 2016, 8.00-17.00
FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ
Dům kultury
úterý 15. listopadu 2016, 13.00-14.30
VIDĚT S ÚSMĚVEM
Family Point, Poliklinika

sobota 5. listopadu 2016, 21.00
ILLEGAL ILLUSION, LAUSCH
kulturní centrum Batyskaf

úterý 15. listopadu 2016, 17.00
KAREL IV. A SVĚT
Knihovna M. J. Sychry

pondělí 7. listopadu 2016, 19.00
JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN
& VLASTA REDL S KAPELOU
Dům kultury

úterý 22. listopadu 2016, 16.00
OLEJOMALBA
Knihovna M. J. Sychry

pátek 11. listopadu 2016, 21.00
JAMIROQUAI tribute band, SKALINGRAD united
kulturní centrum Batyskaf
úterý 15. listopadu 2016, 19.00
SISA FEHÉROVÁ A FEHERO ROCHE
barokní sály Zámku Žďár
úterý 15. listopadu 2016, 21.00

CASH SAVAGE & THE LAST DRINKS
kulturní centrum Batyskaf

VÝSTAVY
úterý 1. listopadu až neděle 27. listopadu 2016
ADOLF LISÝ - OBRAZY
Galerie Stará radnice
pátek 25. listopadu až neděle 27. listopadu 2016
ADVENTNÍ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ – dekorace a vazby
pá 10.00-18.00, so a ne 9.00-17.00 (so 15.00 ukázka)
Čechův dům, atrium Knihovny M. J. Sychry

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

