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Zaostřeno na Žďár 2017

Aktuality

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou

První ročník fotografické soutěže má své vítěze,
nejlepší fotografie jsou k vidění do 30. dubna v
Malé galerii na Staré radnici
Známe vítěze prvního ročníku soutěže!
Vernisáž všech 22 nejlepších fotografií a předání cen výhercům
proběhla ve středu 5. dubna 2017 v Malé galerii na Staré radnici. První místo získala Aneta Ležáková, na druhém místě skončila
Hana Vykoukalová, na třetím Petr Maděřič.
Do prvního ročníku soutěže přišlo celkem 224 snímků a za každý měsíc hlasující na facebooku vybrali jeden finální, který byl
potom zveřejněný na stránkách Žďárského zpravodaje. Další fotky z jednotlivých témat vybrala odborná komise, která zároveň
vyhlásila nejlepší fotografii celého soutěžního ročníku. Vítězka
dostala nejenom originální skleněný fotoaparát, na kterém je vypískováno její jméno a název soutěže, ale i další zajímavé dárky.

Fotografické klání Zaostřeno na Žďár 2017 pokračuje
i v letošním roce
Stejně jako v loňském roce probíhá i letošní ročník fotografické
soutěže Zaostřeno na Žďár 2017. Soutěžní snímky můžete opět
zasílat ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou adresu
zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno
na Žďár 2017 a příslušný měsíc. 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 zpravo-

Josef Klement
místostarosta
města
Žďáru nad Sázavou

daji, na facebookovém profilu města a na webových stránkách
města. Více informací o soutěži, 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.

Vyhodnocení!
Téma IV. Zaostřeno na sport a vše kolem něj
V dubnu 2017 bylo do soutěže zasláno 24 soutěžních fotografií.
Vítězem čtvrtého kola fotografické soutěže se stal Petr Nedvěd.
Gratulujeme! Autor vítězné fotografie byl odměněna dvěma volnými vstupenkami do Kina Vysočina (vstupenky jsou platné po rekonstrukci kina).

Vážení spoluobčané,
s posunem času se výrazně prodloužila
doba denního světla, ale aprílové dny
nám ještě mohou připravit různá teplotní překvapení. Žádné vrtochy počasí
naštěstí nepoznamenaly představení
pašijové hry, kterou letos odehrálo na
dvě stovky amatérských herců z řad
žďárských farností a zhlédlo ji dle mého
odhadu zhruba dva až tři tisíce diváků. Je to výrazná tradiční akce, která je
jednou z největších svého druhu v naší
zemi.
V letošním roce zavítal do našeho
města i galavečer s předáváním cen pro
nejlepší sportovce a trenéry Kraje Vysočina za rok 2016. Celou akci pořádal
Kraj Vysočina s přispěním města Žďár
nad Sázavou a městské příspěvkové
organizace Active. Letos našich žďárských nominací nebylo mnoho, přesto
bych rád pogratuloval Martině Sáblíkové, která se umístila hned za Lukášem

Krpálkem v kategorii sportovní výkon
roku. Dále Aleši Wasserbauerovi k třetímu místu v kategorii zdravotně postižený sportovec, a to nejen za sportovní
výkony, ale i za to, že organizuje a sám
se aktivně účastní charitativní cyklojízdy Na kole dětem Žďárskými vrchy, na
jejíž třetí ročník se letos můžeme opět
těšit. V průběhu slavnostního předávání cen bylo uděleno i speciální ocenění v podobě pamětní medaile našemu
občanovi panu Aloisi Bradáčovi. Ten se
výraznou měrou zapsal do běžeckých
tabulek veteránské kategorie a svým
příkladem a vůlí je vzorem ostatním a
důkazem toho, že se dá sportovat v každém věku.
Rád bych poděkoval občanům našeho města za aktivní účast při společném setkání na téma Generel dopravy
aneb Plán udržitelné městské mobility,
které se uskutečnilo počátkem dubna.
Účast více než stovky lidí dokazuje, že
toto téma občany skutečně zajímá.
Všem tematickým setkáním věnujeme
velkou pozornost a každá praktická
tvůrčí myšlenka či podnět jsou pro nás
důležité. Zveme i řadu specialistů, kteří
se k tématu mohou odborně vyjádřit.
Stejně tomu bylo i na tomto setkání, jehož se zúčastnil pan docent Pavel Drdla
z Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích.
Další aktivní zapojení obyvatel měs-
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ta předpokládá i začlenění participativní položky rozpočtu města pro rok
2018. Stejně jako vloni budou moci občané navrhovat a hlasovat o projektech
do celkové výše 600 tisíc korun.
Závěrem mi dovolte popřát studentům úspěšné složení přijímacích zkoušek na střední školy a Vám všem požehnanou velikonoční dobu, prožitou s
rodinou a přáteli.


Josef Klement

AKTUÁLNĚ: Žďárský běžec převzal cenu od hejtmana Kraje Vysočina

V. Zaostřeno na černou a bílou
(zasílejte do 9. května 2017)
Fotografie na soutěžní téma Černá a bílá zasílejte na e-mailovou
adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2017. V e-mailu 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. Na měsíc červen jsme pro vás vypsali téma
Zaostřeno na chutě světa. Více informací naleznete v květnovém vydání Žďárského zpravodaje.



Vaše redakce Žďárského zpravodaje

V duchu olympijských tradic vyhlásil
Kraj Vysočina v pátek 7. dubna ve žďárském
Domě kultury výsledky ankety Sportovec
Kraje Vysočina 2016.
Odborná porota tímto titulem ocenila
skvělou sportovní sezónu plavkyně Jihlavského plaveckého klubu Axis Terezy Horákové a brankáře FC Vysočina Jihlava Jana
Hanuše. V juniorských kategoriích se nejdéle
tleskalo orientační běžkyni Tereze Čechové a
gólmanovi Jakubu Škarkovi, nejlepším trenérem byl vyhlášen Petr Lacek z SK TKD Lacek, WTF, nejlepším zdravotně postiženým
sportovcem je plavec Martin Císař. Kolektivní úspěch v anketě zaznamenali házenkáři
muži z TJ Sokol Nové Veselí. Oceněny byly
i další osobnosti regionálního sportu. Samotné vyhlášení zpestřil svými sportovními
výkony tým cvičenek BM Fitness Havlíčkův
Brod a děvčata ze Střediska volného času
ACTIVE Žďár nad Sázavou. 
(red)

Alois Bradáč, člen jednoty Orel Žďár
nad Sázavou, celý život zasvětil běhání. A běhá mu to opravdu dobře.
Je držitelem titulu mistr Evropy veteránů v silničním běhu, obsadil 3.
místo na Světových hrách mistrů,
respektive Olympijských hrách veteránů, 3. místo na mistrovství Evropy
ve Francii a na krku se mu blýskala
spousta dalších medailí. Celkově se
zúčastnil více než 2000 závodů a v
součtu na závodech i trénincích naběhal 85 000 kilometrů. Pro vaši lepší
představu, to je 2298 cest ze Žďáru
nad Sázavou do Jihlavy a nebo dvě
cesty po rovníku kolem zeměkoule.




Foto: archiv Kraj Vysočina
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Setkání s občany na téma: Představení chystaných změn v MHD
a seznámení se s výsledky architektonické soutěže Nádražní ulice
V úterý 16. května 2017 se v jídelně Základní školy Palachova od 17.00 hodin uskuteční setkání vedení města s občany,
tentokrát na téma městské hromadné dopravy. Dalším bodem setkání pak bude představení výsledků architektonické soutěže, která se zabývala plánovanou rekonstrukcí Nádražní ulice.
Setkání se zúčastní starosta města Zděněk Navrátil, místostarosta města Josef Klement a městský
architekt Zbyněk Ryška. Pozvání na setkání rovněž přijali zástupci firmy ZDAR, pan Richard Latislav a Lukáš
Německý. Setkání se ale zúčastní i zástupci Městského úřadu, Luboš Koubek za odbor dopravy a Miloslav
Dvořák za odbor komunálních služeb. Dalším hostem květnového setkání bude docent Pavel Drdla, který se
zaměří na představení změn v MHD, které nás čekají již v červnu letošního roku.
Od 2. května budou mít všichni občané možnost přijít se podívat do Malé galerie v budově Staré radnice a zhlédnout tam
výstavu představující veškeré projekty architektonické soutěže, které na setkání 16. května osobně představí městský architekt Zbyněk Ryška. Bannery se všemi oceněnými návrhy pak budou rovněž instalovány přímo v Nádražní ulici.
Přijďte se seznámit s novinkami v MHD a prohlédnout si, jaký bude další osud Nádražní ulice.
Všichni jste srdečně zváni.

Zapojte se do dění ve městě. 				



www.zdarns.cz

radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou

Účetní uzávěrky města

V souladu s předpisy předkládají všechny příspěvkové organizace zřízené městem
radním ke schválení přehled hospodaření a
účetní uzávěrku. To je zákonem předepsaný, nezávislým auditorem zkontrolovaný
materiál, hodnotící zisky a ztráty, kapitálové
změny, finanční toky a veškeré výslednice
hospodaření za účetní období roku 2016. U
doposud projednaných organizací nebyly
shledány žádné závažné nedostatky. Stejně

tak postupuje i finanční odbor úřadu, který
prezentuje účetní uzávěrku celého města.
Za loňský rok byl celkový výsledkem hospodaření zisk ve výši 40 335 000 korun.

Průmyslová zóna

Dostatek pracovní příležitosti je velmi
důležitý předpoklad kvality života obyvatel
každého města. Průmyslová zóna na Jamské je v podstatě zaplněná a město intenzivně připravuje její další rozšíření. Aktuálně se ale v průmyslové zóně uvolnil jeden
pozemek, neboť společnost odstoupila od
původního investičního záměru. Obratem
bylo vyhlášeno výběrové řízení pro další
zájemce. Pozitivní na tom je, že důvodem
vrácení parcely nebyl úpadek této ždárské
společnosti. Naopak, potřebuje větší pozemek k dalšímu rozvoji, který ve spolupráci s
městem hledá. Ideální by bylo, kdyby nepřibývaly jenom další montovny, ale i jiné typy
příležitostí profesního uplatnění.

Změna MHD

Radní města byli seznámeni s výsledky
téměř dvouleté práce pracovní skupiny pro
MHD pod vedením docenta Pavla Drdly z
Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity
Pardubice. Byly provedeny rozsáhlé průzkumy přepravních potřeb občanů, institucí, podniků a škol, zjištěny dopravní proudy
a analyzováno množství dat. Výsledkem je
návrh nových linkových tras a jízdních řádů,
které by měly začít fungovat od 1. července
2017. S tím souvisí i příprava nových zastávek na Klafaru. Dlouhodobý partner města
a poskytovatel veřejné dopravy společnost
ZDAR přišla s návrhem na navýšení provozní dotace a úpravu ceníku jízdného. Je
to pochopitelná reakce na nařízení vlády
o navýšení mzdových tarifu řidičů. Vláda
rozhodla, řidiči si zvýšení podprůměrných
mezd opravu zaslouží, ale peníze musí najít
město.

Radek Černý

Dopravní omezení během žďárské pouti nás nemine
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb, upozorňuje
občany, že v době od 9. do 15. května
2017 včetně, budou z důvodu konání
tradiční žďárské pouti uzavřena parkoviště u Sport–Baru a vedle nové komunikace na Klafar na ulici Libušínská.
Žádáme občany, kteří využívají tato
parkoviště, aby v uvedené době využili jiná parkoviště ve městě (zejména
parkoviště u Domu kultury a centrální
parkoviště). Umožněno bude i parkování na komunikaci z Libušína na Klafar,
která bude v době pouti neprůjezdná
(ale pro chodce průchozí zůstane).
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V této souvislosti upozorňujeme řidiče automobilů využívajících parkoviště u Sport-Baru na nutnost vyklizení
zmíněného prostoru do úterý 9. května
2017 do 7.30 hodin!
Dále v době od 9. do 15. května 2017
bude zakázán vjezd nákladních vozidel
do ulice Šípková a do částí ulic Libušínská a Studentská.
Současně po dobu od 9. do 15. května 2017 včetně bude odkloněna MHD
vedoucí ulicí Libušínskou na ulici Dolní.
V době od 8. května 2017 od 20.15 hodin do 15. května 2017 včetně tak bude
zrušena zastávka MHD Libušínská. Jako

Jaro je tu a s ním začíná i hlavní sezona údržby městské zeleně
Jako každoročně je i letošní jaro jakousi
pomyslnou startovní čárou před maratonem zahradnických prací, které město
čekají v nadcházejících měsících. Odbor
komunálních služeb se společně s dodavatelskými firmami na nadcházející pracovní sezonu svědomitě připravuje.
Koncem března 2017 proběhla pracovní
schůzka vedení města se zástupci obou
společností, které pro město zajišťují převážnou část údržby zeleně, a to s firmou Purum s. r. o., Praha a společností GFP service
s. r. o., Rybná, Praha. „Vedení města na těchto
schůzkách zdůraznilo, že je zájmem města,
aby údržba zeleně byla prováděna kvalitně a
odborně v odpovídajících termínech a s dostatečnými zdroji – lidmi i technikou,“ sdělila
vedoucí odboru komunálních služeb Dana
Wurzelová. „Obě společnosti měly již možnost

Kam se mohu obrátit v případě problémů spojených s údržbou městské
zeleně?

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Radek Černý

Městský úřad informuje

náhradní zastávku pro linky č. 4A, 4B a
4C za zrušenou zastávku MHD Libušínská bude možno využít zastávky Wonkova nebo Žižkova, pro spoje 1, 7, 9, 11
a 21, 25, 29 linky číslo 5 lze využít zastávku MHD Havlíčkovo náměstí.  (red)

V případě jakýchkoli dotazů, či ohlášení
problémů týkajících se údržby zeleně se
obracejte na Městský úřad na odbor komunálních služeb, tel. 566 688 185, nebo na
e-mail zelen@zdarns.cz. Dále můžete využít komunikačního kanálu DOTAZOVNA na
webových stránkách města, majitelé chytrých mobilních telefonů pak v každém případě mohou využít aplikaci Lepší místo.cz

seznámit se s podmínkami provádění příslušných prací ve Žďáře nad Sázavou a nic by jim
nemělo bránit v řádném provádění potřebných prací. Zástupci obou společností vedení
města ujistili, že mají dostatečné kapacity na
to, aby nejen jarní práce probíhaly dle potřeb
města a v souladu se smlouvami,“ doplnila vedoucí odboru komunálních služeb. Rozpočet na úseku veřejné zeleně činí v letošním
roce celkem 9 milionů 260 tisíc korun, z toho
5 milionů 500 tisíc korun je určeno na sečení
zelených ploch, 200 tisíc na sečení Zelené
hory a 3 miliony 560 tisíc na ostatní údržbu.
Údržba zeleně ve městě a místních částech
Radonín, Mělkovice, Veselíčko a Stržanov (v
těch jen okrajově) je zajišťována průběžně
během celého roku podle aktuální potřeby.
Provádí ji na základě objednávek převážně
firma Purum s. r. o., s níž má město uzavřenou smlouvu o dílo.
Údržba travnatých ploch ve městě zahrnuje zejména sečení trávy. Plochy jsou
rozděleny do čtyř intenzitních tříd údržby,
čemuž odpovídá počet jednotlivých sečí ve
vegetačním období (I. – centrum města, minimálně 6 sečí, II. – doprovodná zeleň komunikací, minimálně 4 seče, III. – sídliště, 3 seče;
IV. – ruderální plochy, 1 – 2 seče). S prvním
sečením se začalo hned po Velikonocích.
S květninovou výsadbou ve městě firma začala již počátkem dubna. „Květinové
výsadby se provádí prakticky jen v centru.
Jednak proto, že nejen samotná výsadba, ale
také následná údržba je poměrně nákladná. Z
minulých let máme zkušenost, že brzy po vý-

PŘEPLNĚNÝ KONTEJNER? NYNÍ JE JIŽ MOŽNÉ JEJ NAHLÁSIT
POMOCÍ NOVÉ MOBILNÍ APLIKACE
Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci
se společností EKO–KOM připravilo pro
své občany mobilní aplikaci ke třídění odpadů. Přeplněný či rozbitý kontejner lze
nahlásit pomocí aplikace, kterou si můžete zdarma stáhnout do svých chytrých
telefonů. Aplikace umožní velice rychlý
způsob předání takových informací odpovědným osobám. Město či svozová
firma pak může rychle reagovat, buď zařazením stanoviště do nejbližší svozové
trasy, nebo v případě nepořádku zajistit
úklid takového místa.
Aplikaci lze získat buď zadáním slovního spojení “ Třídění odpadu ve Žďáře n. S.“
a vyhledat samotnou aplikaci v App Store,
nebo v Google play, nebo pomocí QR kódu
(viz níže).
Cílem spuštění mobilní aplikace je především zvýšení zájmu obyvatel o třídění odpadů ve městě. Nová aplikace totiž umožňuje
velmi rychle a jednoduše zaměřit a nalézt
nejbližší stanoviště pro sběr konkrétního
druhu odpadu, od místa, kde se její uživatel
zrovna nachází. Aplikace nejdříve určí polohu mobilního zařízení a do pár okamžiků
zobrazí mapu s vyznačením nejbližšího sta-

noviště separačních kontejnerů.
Vidíte přeplněný nebo poškozený kontejner a chcete s tím něco udělat? Můžete ho
pomocí aplikace nahlásit tím, že ho vyfotíte
a aplikace už se postará o to, aby se informace o přeplněném, nebo poškozeném kontejneru dostala k příslušné osobě, která je zodpovědná za svoz odpadu. Potřebujete zjistit,
kde je nejbližší kontejner nebo sběrný dvůr?
Není nic jednoduššího než otevřít aplikaci a
zjistit to. Potřebujete vědět, kam patří daný
typ odpadu nebo se dozvědět více informací o tom, jak správně třídit? Všechny tyto informace máte přehledně shrnuté v aplikaci.
Podrobnější informace o třídění a recyklaci odpadů naleznete na www.jaktridit.cz.

I úřad se letos opět zapojil do úklidu řeky Sázavy.

sadbě dochází k devastaci způsobené vandaly
a zloději (což se ovšem děje i v centru města),
takže se velmi často stává, že nová květinová
výsadba dlouho nevydrží a musí být na náklady města opakovaně nahrazována. K otázce
krádeží květinových sazenic jen tolik, že situace se v poslední době mírně zlepšila, ale ztráty
přesto nejsou nikterak zanedbatelné,“ sdělila
pracovnice odboru komunálních služeb Marie Šustrová.
V minulosti velmi častá výsadba jehličnanů se v současné době již téměř neprovádí. „Ještě před několika lety se při výsadbách
dřevin příliš nezohledňovaly stromy - alergeny, ale v dnešní době jsou již při výsadbách
upředňostňovány dřeviny spíše s ohledem na
klimatické podmínky a právě zdravotní aspekty obyvatel sídlišť. Alergizující stromy, mezi něž
patří vedle bříz například i borovice, již vysazovány nejsou téměř vůbec. Byly nahrazeny habry, javory, buky a lípami,“ vysvětlila Šustrová.


(red)

Nazapomeňte na úhradu
poplatku za svoz odpadu
Výběr místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“)
se řídí obecně závaznou vyhláškou (OZV) vydanou na základě zákona o místních poplatcích. Momentálně platná a účinná je OZV č.
4/2016, uveřejněná na webu města.
Výše poplatku pro rok 2017 činí 580 korun
na osobu. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to ke 30. dubnu a ke 31. říjnu
roku 2017. „V letošním roce obdržíte již v dubnu
složenky na obě pololetí. Na složenkách najdete
informace jako číslo účtu, variabilní symbol, kdy
má být nejpozději zaplaceno, za koho platíte.
Pokud dojde k jakékoliv změně v průběhu roku,
kontaktujte nás, jsme připraveni tuto věc s vámi
vyřešit k vaší spokojenosti,“ sdělila vedoucí odboru komunálních služeb Dana Wurzelová. Za
domácnost může platit jedna osoba. Je nutné,
aby ten, kdo platí za více osob, oznámil městskému úřadu jména, příjmení a data narození
osob, za které platí. Žádáme proto všechny,
kteří nadále nebo nově chtějí sloučit platby za
více osob, aby nám to oznámili. Na webových
stránkách města najdete příslušný formulář
na odboru komunálních služeb. 

(oks)
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Aktuality

Participativní rozpočet pokračuje! Lidé se
mohou opět aktivně podílet na rozhodování
o části městského rozpočtu
Druhý ročník participativního rozpočtu se rozhodli spustit zastupitelé
města na březnovém zastupitelstvu.
I letošní rok je pro jeho realizaci vyčleněno 600 tisíc korun. O co se v participativním rozpočtu jedná? Občané se sami
mohou podílet na tom, co se nového
ve městě vybuduje či upraví, tedy kam
půjde část rozpočtu města. Je v okolí vašeho bydliště neupravený prostor, který
by si zasloužil lepší využití? Přáli byste
si novou kulturní akci? Chybí vám někde hřiště či pískoviště? Chodíte denně
oklikou do práce, i když řešením by byl
jednoduchý chodník? Přihlaste se do
participativního rozpočtu!
V loňském roce byly z šesti projektů
občany vybrány čtyři: nejúspěšnějším
projektem byla úprava vstupu do Úvozu
s připomínkou prvního osídlení Žďáru,
dále uspělo vybudování vodního prvku v
atriu, úprava terénu na Farských humnech
a oplocení volnočasového areálu pro děti
a mládež na Farských humnech. Do hlaso-

vání se aktivně zapojilo přes 450 občanů
města. Všechny vítězné projekty budou
realizovány do konce roku 2017.
„Pokud máte nějaký nápad, ale nejste
si jistí tím, jak postupovat, či zda je tento
projekt vhodný pro participativní rozpočet,
přijďte se poradit nebo s námi diskutovat - 4.
května 2017 od 17.00 hodin do knihovny, či
18. května 2017 od 17.00 do Active clubu na
ulici Horní,“ sdělila komunitní koordinátorka Radka Remarová. Po květnových setkáních pak mohou občané celý červen podávat své návrhy na projekty či vylepšení
svého okolí. Posledním datem pro podání
návrhu je 30. června 2017. Návrhy je možné podat buď elektronicky, na e-mailovou
adresu radka.remarova@zdarns.cz, nebo v
papírové podobě na podatelně MěÚ Žďár
nad Sázavou. Tam také proběhne formální kontrola správnosti podaných návrhů a
do 31. srpna budou projekty představeny
veřejnosti. V říjnu 2017 pak proběhne hlasování veřejnosti o nejlepších projektech,
které budou následně realizovány.
„Návrhy mohou být z jakékoliv oblasti,
může se jednat o zlepšení veřejného prosto-

Takovouto cedulkou jsou označeny veškeré realizované projekty Aktivně pro Žďár.

Foto: adl

ru, výstavbu chodníku,
kulturní událost, opatření
v dopravě, vzdělávání, volnočasové aktivity
či úpravu zeleně,“ přiblížila možnosti participace Radka Remarová. „Podmínkou je,
že cena návrhu nesmí přesáhnout 300 tisíc
korun, projekt musí být realizovatelný do
jednoho roku a také musí být realizován na
pozemku města,“ doplnila Remarová. Navrhovatel musí být občan města Žďáru nad
Sázavou starší 18 let. Projekt by také svými
podpisy mělo podpořit alespoň 15 občanů
města. Více informací, přihlášku i podpisový arch spolu s kompletními pravidly naleznete na webových stránkách města pod
záložkou Aktivně pro Žďár.

Jaké jsou další novinky
v projektu Aktivně pro Žďár?
Na konci března byl vyměněn povrch
hřiště na ulici Neumannova, s teplejším
počasím budou umístěny i nové branky.
Úpravy se chystají také na hřištích na ulici
Švermova, Špálova a Lesní. Na hřišti na ulici Jamborova dojde k pročistění zeleně, na
ulici Nádražní budou umístěny branky a na
ulici Haškova herní prvky.
Máte ve svém okolí zanedbané dětské
hřiště a jeho osud vám není lhostejný? Můžete se přihlásit komunitní koordinátorce
Radce Remarové jako garant hřiště a můžete se domluvit na jeho opravě. S příchodem
jara se také vrátí na Farská humna bedna
sportovního náčiní. Jako v loňském roce,
i letos bude bedna naplněna míči a jinými pomůckami pro hry s dětmi, jako jsou
pálky pro líný tenis či badminton. „Pokud
při jarním úklidu najdete již nepoužívané
sportovní náčiní či pomůcky ke hře, jistě
udělají na Farských humnech radost i dalším dětem,“ připomněla možnost podílet
se komunitní koordinátorka Radka Remarová. 
(red)

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

Nabídka zaměstnání
Ředitel/ka příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou

Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
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Ředitele/ředitelku PO Poliklinika jmenuje do funkce Rada města Žďár nad Sázavou. Předpokládaný nástup:
červenec - srpen 2017. Jmenování do funkce proběhne v souladu s „Pravidly výkonu funkce ředitelek
a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení“. Funkční období činí 6 let. Platové
podmínky jsou upraveny zákonem č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších změn
a doplňků, platové zařazení tř. 12. Přihlášky doručte do 28. dubna 2017 do 14 hodin na adresu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Na obálku uveďte „Výběrové řízení – PO Poliklinika“.
Více informací o aktuálně nabízených pracovních pozicích naleznete na webu města www.zdarns.cz

Městský úřad informuje

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy
Před

Po

Dle stavu a potřeby po zimě postupně probíhají opravy a údržba komunikací – vozovek, chodníků, ale
například i naučné stezky u Konventského rybníka pod Zelenou horou. Jaro je tu a vy můžete vyrazit do
přírody. 
Odbor komunálních služeb

„Komunitní parta“ pomáhá již více než rok udržovat město čisté
Pořádek v ulicích, udržované komunikace, upravené parky a v zimě chodníky a silnice, které
nekloužou. Toť viditelná a sledovaná stránka fungujícího města. Ve Žďáře s úklidem města pomáhají dlouhodobě nezaměstnaní (VPP). Ti od května 2016 vykonávají pod vedením
bývalého městského strážníka Miloslava Kovaříka jednodušší, ale přitom velmi potřebné
práce, například na městské zeleni, opravy a údržbu městského mobiliáře, údržbu dětských
hřišť a mnoho dalšího. Na každé takové pracovní místo VPP poskytuje Úřad práce měsíční
dotaci, město tedy využívá služeb zaměstnanců VPP téměř zdarma.
Jak koordinace dlouhodobě nezaměstnaných funguje a jaké jsou první zkušennosti z
praxe, jsme se zeptali koordinátora VPP Miloslava Kovaříka.
Kdy a proč vznikla tato „pracovní skupina
VPP“? Kolik má členů?
Projekt VPP byl žďárskou radnicí zahájen 1.
května 2016. Od té doby jsem vedl jako koordinátor VPP pětičlennou skupinu až do 1. dubna 2017, kdy byl počet pracovníků navýšen na
deset. Pracovníci VPP městu přináší nemalé
finanční úspory. Námi vykonávané práce by
u specializovaných firem stály několikanásobně více. Pro samotné nezaměstnané je to pak
asi přínos ještě daleko větší. Dlouhodobě nezaměstnaní se dostanou „mezi lidi“, osvojí si,
nebo někdy i vytvoří pracovní návyky, získají
nové vědomosti a dovednosti. Tím vším se jim
nejen zlepší osobní pocit, ale zvýší se i šance
najít si nové, opravdové zaměstnání. Zejména je třeba si uvědomit, že starším občanům,
dlouhodobě nezaměstnaným, se oddaluje a
značně krátí důchod.
Kdo a na jak dlouho se může stát členem
pracovní skupiny VPP?
Zaměstnanci pochází ve většině případů
ze sociálně slabšího prostředí, lidé bez domova, případně samoživitelé nezletilých dětí. Tyto
osoby musí splňovat kritéria Úřadu práce pro
zařazení do projektu. V praxi je to tak, že Úřad
práce vybere ze své evidence dlouhodobě nezaměstnaných (jedna z podmínek, že zájemce
o práci musí být v evidenci ÚP) osoby , které

nám pozve na výběrové řízení. Pracovní místo
VPP vzniká na jeden rok, ale pracovní smlouvu
může město uzavřít s jednotlivými zaměstnanci i na kratší dobu, v našem případě na dva
měsíce. Toto nám umožňuje pružněji jednat
se zaměstnanci, kteří nemají zájem se aktivně
zapojit do pracovního procesu. Pracovní poměr lze výjimečně v odůvodněných případech
prodloužit po dohodě s Úřadem práce na dva
roky. To je právě aktuálně i náš případ. Na konci dubna končí pracovní poměr pěti loni přijatým zaměstnancům. Po dohodě s vedením
města jsme požádali Úřad práce o prodloužení
pracovního poměru v projektu VPP pro tři končící zaměstnance a Úřad práce nám vyhověl.
Na základě této skutečnosti k 30. dubnu 2017
skončí pracovní poměr pouze dvěma zaměst-

Zaměstnanci pracovní skupiny VPP v akci. 

nancům VPP. To znamená, že od 1. května 2017
bude na VPP pracovat osm zaměstnanců (tři
ženy, pět mužů ) a já, koordinátor.
Jaká je pracovní náplň Vašich svěřenců?
Hlavní pracovní činností je úklid veřejných
prostranství ve městě, zejména zametání
chodníků, místních komunikací, parkovišť a
odstranění zimních posypů z těchto míst, sběr
odpadků, úklid v okolí kontejnerů, hrabání
listí, údržba chodníků a komunikací okopáváním a postřikem. V zimních měsících se pak
jedná o odklízení sněhu z chodníků, přechodů pro chodce, schodišť a posyp těchto míst.
Dále asistujeme při různých akcích ve městě
a spolupracujeme s odbory Městského úřadu, konkrétně mohu jmenovat například Den
Žďáru, Žďárské farmářské trhy nebo letní kino.
Zaměstnanci pracovní skupiny rovněž provádí úklid na zahradách mateřských škol a na
dětských hřištích. V loňském roce jsme v létě
provedli nátěr přibližně 300 laviček, dřevěných
košů a zábradlí.
Děkuji Vám za rozhovor.

Nikola Adlerová

Foto: Miloslav Kovařík
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Rozhovor

Jak pokračují stavební a rozvojové projekty

Termín změny vedení linek MHD se rychle blíží

Cyklotrasa Žďár n.S. – Nové Veselí

Město připravuje změnu linkového
vedení městské hromadné dopravy,
Žďárský zpravodaj proto oslovil pracovní skupinu pro zatraktivnění MHD
Žďár nad Sázavou. Na otázky nám odpověděl Pavel Drdla, žďárský občan a
docent na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice, člen pracovní skupiny pro zatraktivnění MHD
Žďár nad Sázavou.

Projektantem je Alois Matýsek, Uniprojekt, Žďár nad Sázavou, dodavatelem stavby
se stal COLAS CZ a.s., závod Žďár nad Sázavou. Stavební dozor provádí Jaroslav Grodl,
Garant, Žďár nad Sázavou. Cena stavby: 3,4
milionů korun bez DPH.
Stavba byla zahájena 27. září 2016 a předána 30. listopadu 2016, v letošním roce
mají být ještě dokončeny úpravy okolí, příkopy a vyčistění propustků a komunikace.
Délka stezky je 994 metrů, celková asfaltová
plocha činí 3 210 m2. Cyklotrasa navazuje
na trasu z Nového Veselí a je označena zákazem vjezdu kromě cyklistů.

Rekonstrukce vnitřních prostor Kina
Vysočina, 1.etapa

Smlouva o dílo na dodávku stavby
byla uzavřena s PKS stavby a.s., Žďár nad
Sázavou, akce má být provedena v termí-

nu od 1. února – 31. května 2017. Projekt
stavby zpracoval architekt Jaroslav Ševčík,
ARCH.Z.Studio, Zlín. Cena stavby část města: 7,9 milionů korun bez DPH. Část příspěvkové organizace Kultura Žďár: 2,8 milionů
korun bez DPH.
V současné době probíhají práce na
vzduchotechnice, elektrických rozvodech,
podhledu, rekonstrukci toalet a venkovní
rampě pro bezbariérový přístup.
Slavnostní otevření kina by mělo proběhnout v červnu.

Obytný soubor Klafar III,
část C1 – ul. Hrnčířská

Stavbu provádí na základě smlouvy o
dílo 1. Žďárská plynařská a vodařská a.s.,
Praha. Projekt stavby zpracovala firma Profi,
Jihlava. Cena stavby dosahuje 16,2 milionů
korun bez DPH a stavba byla zahájena 1.
srpna 2016. V současné době se provádí

Žďárské kino našlo své první Kinomily
Netrpělivě čekáte na každý nový program našeho kina? Nevynecháte jediný
film? Myslíte si, že nejlepší program na
páteční večer je jít do kina? Kino Vysočina hledá svého Kinomila. Zatímco
stavebníci pokračují s rozsáhlou rekonstrukcí městského biografu, radnice hledá Kinomily. Ti si do konce května letošního roku mohou v první vlně adoptovat
některou z nových sedaček v hledišti a
stát se tak na dva roky pravým žďárským
Kinomilem.
Kino Vysočina bude mít po rekonstrukci za zhruba deset a půl milionu korun bez
daně kapacitu 250 míst. Kromě jednotlivých sedaček, které mohou zájemci adoptovat za 1 500 korun, budou v sále namontovány také dvousedačky (adopce za 3 000
korun) a boxy se stolky pro rodiny nebo
partu přátel (za 6 000 korun). Během rekonstrukce získá kino bezbariérový přístup,
nové toalety, ale i kvalitní elektroinstalaci.
Každý Kinomil adopcí sedačky získá
nejen personalizované označení vybrané
sedačky na dobu dvou let, ale také slevu
na 10 vybraných filmů, extra označených
v programu kina, 10% slevu platnou do
konce roku 2017 na útratu v cafe baru Biják
a předkupní právo na další dva roky na již
vybranou sedačku. Všichni Kinomilové budou rovněž pozváni na červnové slavnostní
znovuotevření opraveného kina, kde obdrží ke svým sedačkám certifikáty.
Po prvních dvou týdnech od spuštění
kampaně má Žďár nad Sázavou oficiálně 12
prvních Kinomilů. Rezervováno je ale již 17
míst k sezení. „Velmi nás těší zájem ze strany
občanů. Ozývají se nám ale také firmy, které
by se rády do akce Hledá se Kinomil zapojily.
Myslím, že už po prvních týdnech kampaně
můžeme říct, že nám akce potvrdila to, v co
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Nová kinosedačka, MěÚ

Foto: Hana Vykoukalová

jsme věřili, tedy, že Kinomilů je v našem městě
dost a že lidé mají zájem dělat něco nad rámec a podílet se na rozvoji svého města. Za
to jsme opravdu rádi,“ sdělila marketingová
referentka městského úřadu Hana Vykoukalová.
Nová kinosedačka je v současné době
vystavena ve vestibulu Městského úřadu
Žďár nad Sázavou, následně by měla být
začátkem května přesunuta na takzvané
„osezení“ do knihovny Matěje Josefa Sychry. „Chtěli jsme novou sedačku lidem přiblížit, jak jen to šlo, proto jsme po dohodě s
výrobcem dostali jednu přednostně a dali ji k
dispozici lidem. Všechny tedy srdečně zveme,
aby si ji přišli vyzkoušet takzvaně nanečisto,“
doplnila Hana Vykoukalová. Kinomil je někdo, kdo má opravdu rád krásné Kino Vysočina a pro koho je návštěva žďárského kina
nedílnou součástí života. Tento Kinomil
rozhodně chce mít své jméno na jedné z
nových kinosedaček! Staňte se i Vy součástí
zrekonstruovaného žďárského Kina Vysočina a zapojte se do tzv. adopce sedaček.
Více informací o celé kampani Hledá se
Kinomil je možné nalézt na webové stánce
kinomil.zdarns.cz, na webových stránkách města i na na oficiálním facebookovém profilu Město Žďár nad Sázavou. 

(red)

stavba veřejného osvětlení, pilířů plynu a
elektrorozvaděčů, vrstev hlavní komunikace. Zároveň se provádí terénní úpravy mezi
stávající ulicí Sázavská a nově budovanou
ulicí Hrnčířská. Stavba probíhá podle harmonogramu a má být dokončena do 30.
června 2017. 
(orup)

Kavky ke Žďáru patří
Ve Žďáře nad Sázavou se nachází poměrně
početná populace kavek, která se zdržuje zejména v okolí „svobodáren“ ve Žďáře 3. Tato
početná kolonie svádí k dojmu, že jde v podmínkách České republiky o běžné ptáky, kteří
se přizpůsobili městskému prostředí podobně
jako holubi. Skutečnost je však jiná. Kavka
obecná patří dle zákona o ochraně přírody a
krajiny mezi zvláště chráněné živočichy a dokonce do kategorie silně ohrožené druhy. Dle
§ 50 zákona jsou chráněni nejen ptáci samotní, ale také jejich přirozená a umělá sídla a celý
biotop, kde žijí.
Dříve kavky využívaly k hnízdění převážně
stromové dutiny a skalní pukliny, intenzivním
využíváním krajiny a hospodařením o velkou
část těchto tradičních hnízdních míst přišly.
V současné době se převážná část populace přemístila do měst. Ve městech nejčastěji
hnízdí ve starých komínech, otvorech ve zdi,
případně v dutinách v podstřeší. Nyní kvůli
opravám a rekonstrukcím budov kavky z našich měst mizí.
Soužití člověka a kavky má bohužel i své
stinné stránky. Asi nejzávažnějším problémem
je riziko ucpání dočasně nevyužívaných komínů. Nepříjemným doprovodným projevem je
také hluk a znečištění trusem v místech hromadného nocování kavek. Naštěstí mají tyto
problémy i svá řešení - například nerušit stávající hnízda, aby si ptáci nebyli nuceni hledat
nová hnízdiště, kterými mohou být i rizikové
komíny, věnovat pozornost prohlídkám komínů před topnou sezónou anebo v závažných
případech, na problémových místech lze ptáky rušit tak, aby si nalezli jiné nocoviště, k tomu
je však nutná výjimka orgánu ochrany přírody
(v tomto případě Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO
Žďárské vrchy) ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona. Kavka
obecná je velmi inteligentní pták, který je již
tradičním obyvatelem našeho města. Kavky
jsou, stejně jako my, součástí přírody, která je
naším společným životním prostorem, a proto
je nutné vzniklé problémy, pokud se někde
objeví, řešit uvážlivě.

Tereza Dejmalová

Kdy pracovní skupina pro MHD zahájila svoji činnost?

Bylo to počátkem roku 2015, částečně
navázala na činnost předchozí pracovní skupiny k MHD, činné od září 2010 do poloviny
roku 2012.

Kdo tvoří stávající pracovní skupinu?

Jsou to radní města včetně starosty a
místostarosty, zástupci Odboru komunálních služeb a Odboru dopravy Městského
úřadu, zástupci společnost ZDAR a nakonec
i zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Proč skupina vznikla a co je jejím
cílem?

Jak už napovídá název, tak kvůli zlepšení MHD v různých oblastech a odstranění
nejvíce kritizovaných nedostatků, a to buď
obecných, nebo k linkovému vedení (viz
informační box). Některé z dílčích cílů se již
podařilo naplnit, jiné má pracovní skupina
ještě před sebou. Zlepšení je potřebné, aby
se minimálně udržela atraktivita MHD pro
potenciální uživatele. Reaguje se tak na kritiku ze strany obyvatel města na stav a fungování MHD, pracovní skupina se snaží co
nejvíce z těchto připomínek zohlednit.

Kritizované nedostatky stávající
žďárské MHD:
• nepravidelné a nepřehledné trasování spojů linek
• variabilita mezi spoji na linkách, a to
i periodických
• malá četnost spojení mezi nádražím
a Žďár 2 a Žďár 5
• omezení nabídky v dopoledním přepravním sedle
• MHD nezajíždí na sídliště Klafar
• horší obslužnost podniků, škol
• problémy s návazností mezi MHD a
vlaky (zejm. rychlíky)

• není tarifní provázanost linek s Integrovaným dopravním systémem
Jihomoravského kraje
Co se již podařilo?

Kavka obecná 

Foto: archiv

V první polovině roku 2015 byla provedena SWOT analýza, tedy zjištění silných a
slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Poté se
zavedla chybějící 24hodinová jízdenka, byly
vytvořeny nové internetové stránky, spuště-

na aplikace mhdzdar.kdyprijede.cz, jako příprava na nové barevné značení linek se tyto
barvy používají na informačních panelech
autobusů, atd.

Jak mohou cestující aplikaci mhdzdar.
kdyprijede.cz využít?

Aplikace využívá skutečnou polohu vozidel, pracuje analogicky jako GPS. Cestující
s chytrým mobilním telefonem si na zastávkách pomocí QR kódu zjistí skutečné odjezdy spojů, může také využít klasický internetový prohlížeč nebo 3 monitory na různých
místech ve městě s odjezdy spojů.

A jen stručně, co se ještě připravuje
nebo plánuje?

Připravují se dvě nové zastávky na Klafaru, zastávka na Dolní ulici, druhé stanoviště
zastávky na Brněnské ulici u Policie ČR, pořízení nových vozidel z operačního programu,
nové logo a slogan pro MHD, marketingová
kampaň, integrace MHD spolu s rychlíky do
Brna k Integrovanému dopravnímu systému
Jihomoravského kraje, očekávaná změna
linkového vedení a další. Činnost je to náročná, členové pracovní skupiny tomu dosud věnovali ve svém volnu ne stovky, ale
již tisíce hodin práce. Soutěž o nový logotyp MHD Žďár byla vypsána veřejně, a to v
termínu od 20. března do 2. dubna 2017. V
současné době jsou na městě zpracovávány
výsledky. Vítěze, ale i všechny soutěžní návrhy bychom měli znát začátkem května.

Jaké bylo zadání pro změnu linkového
vedení?

Žďárskou MHD čekají změny.

Foto: archiv

mann z RWTH Aachen.

Co se z doporučení odborníků z Německa zohlednilo?

Bylo to následující, není to řazeno podle
důležitosti: • orientace sítě linek na cesty do
zaměstnání, do škol (pokrytí nabídkou spojů
poptávky žáků a studentů, kteří nejsou držiteli řidičských průkazů), k lékaři, na poštu,
apod., • přehledné linkové vedení (a méně
linek), • vyšší periodičnost nabídky na linkách MHD, • minimum variability trasování
spojů na periodických linkách, • periodickou
nabídku nepřerušovat v rámci dopoledního
přepravního sedla, • nabídka by měla být
periodická ve všech obdobích dne, • velikost periody v průběhu dne pokud možno
neměnit, standardní velikost periody je 60
minut, • snaha o co nejvyšší míru zachování
stávající nabídky nebo částečně upravené
nabídky (zvyk cestujících - pokud to bylo
možné), • lepší návaznost na ostatní druhy
dopravy, apod.

Co je tou nejzásadnější změnou?

Bylo třeba nepřekročit roční dopravní výkon, tedy hovorově počet ujetých kilometrů
za rok, protože se nepočítalo se zvýšením
roční dotace na provoz MHD z rozpočtu
města. S tím souvisel požadavek, aby změněné linkové vedení bylo výhodnější pro
více cestujících než doposud. Na tomto místě je ale třeba zdůraznit, že při uvedeném
dopravním výkonu rozhodně nelze vyhovět
všem, zejména pak nabídkou přímého spojení bez přestupů. Členové pracovní skupiny
jsou si vědomi, že oproti dnešku menší část
cestujících nebude mít nabídku přesně podle jejich představ, to opravdu nejde. Nikdy
není možné zavděčit se úplně všem.

Je to vlastní změna linkového vedení v
podobě, aby byl výsledek více srozumitelný
a atraktivní pro cestující. Změny jsou navrženy jako nadčasové, kdy se zohlednily moderní trendy, které se aplikují i v zahraničí.
Současně se snižuje počet linek ze 14 na 9,
linky budou mít už jen číselné označení bez
doplňkového písmena.

Z čeho se vyšlo pro tuto změnu?

A nakonec, kdy změny vejdou v platnost?

Byl to ve žďárských podmínkách historicky zcela ojedinělý průzkum přepravních
požadavků, který byl podrobněji popsán ve
Žďárském zpravodaji, v čísle 7/2016. Ojedinělost je minimálně v komplexnosti a také
v rozsahu cca 201 tisíc cest za průměrný
měsíc. Současně se vyšlo i ze zahraničních
zkušeností odborníků věnujících se zatraktivňování MHD v menších a středně velkých
městech, kdy je možné uvést takové osobnosti, jako jsou např. Prof. Dr.-Ing. Hartmut
H. Topp z Technische Universität Kaiserslautern nebo Prof. Dr.-Ing. Adolf Müller-Hell-

Kdy se obyvatelé budou moci se změnami seznámit?

Tato možnost přijde v podobě obvyklého
setkání s občany, konkrétně 16. května 2017
v jídelně Základní školy Palachova. Všichni
jsou samozřejmě srdečně zváni.

Nové jízdní řády MHD by měly začít platit
od 1. července 2017. Občané města a další
cestující se proto budou moci s novými jízdními řády seznámit o letních prázdninách a
době letních dovolených, aby je od podzimu
2017 mohli začít plně využívat. Členové pracovní skupiny věří, že změněné linkové vedení MHD zaujme i ty občany a dojíždějící,
kteří doposud MHD nevyužívali.

Děkuji Vám za rozhovor.

Nikola Adlerová
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Okem architekta: Architektonická soutěž ulice Nádražní
Zbyněk Ryška
městský architekt

Od února roku 2016 jsme začali na přípravě architektonické soutěže na ulici
Nádražní. 17. října 2016 byla soutěž vyhlášená. Architekti a projektanti měli necelé
čtyři měsíce na vypracování návrhu řešení.
Účastnit soutěže se mohli autorizovaní architekti a inženýři.
Bylo požadováno řešení prostoru ulice
Nádražní od nádraží až po náměstí. Zadáním bylo nalezení optimální organizace
uličního prostoru z následujících hledisek
– kvalitní veřejné prostranství, pěší pohyb
a pobyt, motorová a nemotorová doprava,
parkování, mobiliář a osvětlení, materiálové
řešení povrchů. Účelem a posláním soutě-

že bylo nalezení a ocenění nejvhodnějšího
soutěžního návrhu, který nejlépe splnil požadavky města.
Do uzávěrky soutěže bylo doručeno 14
soutěžních návrhů. Ty byly až do rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů striktně
anonymní. Na začátku února 2017 zasedala k hodnocení návrhů odborná porota. Ta
byla složená z nezávislých urbanistů, architektů a krajinářů a závislé části zástupců
města. Předsedou poroty byl docent Jan
Jehlík, vedoucí ústavu urbanismu na pražské technice. Dalšími členy byli architekt a
krajinář Jakub Chvojka z Plzně, brněnský architekt Pavel Jura, architekt Karel Doležel ze
stavovského soudu České komory architektů a kolínský architekt Aleš Břečka. Za město
se poroty účastnili starosta Zdeněk Navrátil,
místostarosta Josef Klement a vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Irena
Škodová.
Po celodenním zasedání byly vybrány
tři nejvhodnější návrhy. Jeden návrh byl
oceněn mimořádnou odměnou. Na prvním
místě to byl návrh autorů Rudolfa Grimma,
Martiny Grimmové, Vladimíra Fialky, Ing.
Kláry Zahradníčkové, Olivera Kálnássyho,

Santiniho barokní skvost čeká rekonstrukce
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře bude opraven díky
dotaci IROP, jehož řídicím orgánem je
Ministerstvo pro místní rozvoj. Na obnovu kostela bylo uvolněno 42,7 milionu korun. Objekt nyní čeká kompletní
rekonstrukce.
„Současný stav poutního kostela působí
dost zchátrale a už letmý pohled běžného návštěvníka na jeho fasádu nebudí dojem udržované památky zapsané už více než dvacet

let do seznamu UNESCO. Díky realizaci projektu se veřejnosti otevřou i dosud zatím nepřístupné prostory,“ vysvětlila ministryně pro
místní rozvoj Karla Šlechtová.
Projekt je zaměřen na obnovu exteriéru
i interiéru památky, který je v mnohých případech v nevyhovujícím a v případě některých plastik až v havarijním stavu. Kostel tak
čeká nejen obnova fasády a oken, ale také
štukové výzdoby, restaurátorská obnova
mobiliáře, obnova podlahy a rekonstrukce
osvětlení.
Díky realizaci projektu bude otevřena
další průvodcovská trasa a vybudována
nová expozice. Renovace osvětlení také
umožní rozšíření doby zpřístupnění památky do pozdějších večerních hodin. Předpokládané ukončení celkové rekonstrukce
objektu je 31. prosince 2020. Poté římskokatolická farnost plánuje rozšíření nabídky
vhodných duchovních a kulturních programů, koncertů a realizování vhodných vzdělávacích programů pro školy. 
(red)

Nenechte si ujít! Otevřená věž farního kostela sv. Prokopa
Ve spolupráci s římskokatolickou farností svatého Prokopa zpřístupní pracovníci muzea v sobotu 13. května 2017
od 9.00 do 20.00 věž žďárského farního
kostela svatého Prokopa. Vstup na věž
bude zdarma ve skupinách po patnácti
osobách v doprovodu průvodce, prohlídka potrvá zhruba dvacet minut.

Stanislav Mikule,

Foto: adl - věž kostela sv. Prokopa
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Štěpána Matějky a Petra Novotného. Druhé
místo patří autorům Ondřeji Císlerovi, Josefu Chocovi, Vojtěchu Ružbatskému, Markétě
Poláčkové a Barboře Skalové. Třetí místo patří Lence a Josefovi Hlavatým. Mimořádnou
odměnu získal Jan Psota.
Město Žďár nad Sázavou bude mezi oceněnými autory hledat partnera pro projekt
a realizaci rekonstrukce ulice Nádražní. Autoři prvních tří oceněných návrhů budou
vyzváni vyhlašovatelem do jednacího řízení bez uveřejnění, které nyní připravujeme.
Výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění
bude zadání zakázky na dopracování návrhu stavby do realizační dokumentace a autorský dozor nad prováděním stavby.
Všechny návrhy budou vystaveny v galerii na Staré radnici od 2. do 12. května.
Oceněné návrhy budou vystaveny přímo
v ulici Nádražní na pěší zóně, aby občané
měli možnost se seznámit s podobou řešení
přímo v konfrontaci s realitou. Prezentace
výsledků soutěže proběhne 16. května od
17.00 hodin v jídelně 5. základní školy.
Tímto prosím přijměte moje pozvání na
setkání s občany a na výstavu návrhů.

Zbyněk Ryška

Město získalo dotaci
na zateplení dvou
„svobodárek“
Z Integrovaného regionálního operačního programu, 37. výzvy, byla podpořena žádost o dotaci na projekt, jenž
řeší energetické úspory dvou bytových
domů (ul. Revoluční 1871/30 a ul. Brodská 1932/43 ve Žďáře nad Sázavou 3).
Tyto domy se nacházejí v sociálně vyloučené lokalitě a jejich byty slouží
městu především k nabídce tzv. sociálních a startovacích bytů.
Projekt je zacílen na významné snížení
energetické náročnosti těchto domů. Celkové výdaje projektu byly dle projektové
dokumentace kalkulovány v hodnotě 7
602 328,52 Kč, z nichž dotace činí 3 192
977,97 Kč. Částka bude upřesněna na základě výběrového řízení na dodavatele,
které město v současné chvíli připravuje.
Díky realizaci projektu budou sníženy
konečné spotřeby energie ze stávajících 2
779,63 GJ/rok na cílovou hodnotu 926,34
GJ/rok a zároveň dojde ke snížení emisí
skleníkových plynů o 181,62 t CO2/rok.
Stávající vysoká energetická náročnost
obou řešených bytových domů je odpovídající jejich stáří a město si uvědomuje
nutnost těchto úprav.
Tento projekt bude dle předpokladu realizován do konce listopadu tohoto roku.

Jan Prokop

Aktuality

Žďárské farmářské trhy startují v květnu. Staly se nedílnou
součástí letního proghramu na náměstí
Vyrostly ve Žďáře a poznaly se na žďárském gymnáziu, přátelství jim zůstalo, stejně
jako slabost pro Žďár, jeho okolí a jeho krásnou přírodu. Ze studentek se staly maminky, které hledaly možnost nákupu čerstvých lokálních potravin. Jezdily na výlety po
okolních trzích, s čímž postupně, logicky přišla otázka, proč vlastně nemáme farmářské trhy v našem městě? Nezbylo nic jiného, než vzít vše do svých rukou a společně
se žďárským ČSOP a ve spolupráci se Šárkou Bystřickou uspořádat v roce 2012 první
Žďárské farmářské trhy. Od roku 2014 pak navázaly spolupráci s radnicí a trhy pořádají
pravidelně. V letošním roce nás jich pod taktovkou Kateřiny Fialové a Jany Vinopalové
čeká celkem šest.
roce šest. První trh se uskuteční až poslední
Blíží se již třetí ročník Žďárských farmářkvětnový víkend, a to 27. května 2017. Terských trhů. Na co se nejvíce těšíte? A z
mín jsme posunuly s ohledem na žďárskou
čeho máte obavy?
pouť a také s ohledem na termíny trhů v NoJana: Těšíme se prostě na trhy. Je tam
vém Městě a Havlíčkově Brodě.
vždy moc hezká atmosféra doplněná harKatka: Rády bychom trhy i v letošním
monikou, klarinetem, prostě tím, co k trhům
roce něčím zpestřily. Chtěly bychom napříladí. Je krásné slyšet: „Jéé, no dobrý den, Vás
klad, aby se na trzích objevilo více síťovek,
už jsem dlouho neviděl.“ Jako místo setkákteré ke Žďáru jednoduše patří. Rády byvání zafungovaly trhy na výbornou. Na trchom vyzkoušely i spolupráci se žďárským
zích nejde o to nakoupit plné tašky, ale je
fler-klubem. V minulém roce jsme měly také
spoustu takových, co přijdou, dají si kafe a
velmi pozitivní ohlasy z prodeje čerstvého
trubičku, poklábosí a prostě hezky začnou
českého chřestu, což nám pro letošek masvůj den.
linko komplikuje EET, uvidíme, zda se nám
Katka: Velkou radost máme vždycky,
podaří najít nějakou možnost, abychom nakdyž objevíme nového prodejce – v mišim nakupujícím chřest mohly nabídnout i
nulém roce to byly například marmelády
letos.
Mafeé, farma Krčálův mlýn, pražírna z TelJaká bývá návštěvnost farmářských
če, čokoládovna z Troubelic. Doufáme, že
trhů? Kladete si pro letošní rok nějaké
EET neodradí všechny ty, co by chtěli zkusit
konkrétní cíle?
něco vyrábět. Letos je ještě dobrá šance to
Katka: S návštěvností jsme spokojené
zkusit bez nutnosti zavedení EET, která pro
nejen
my, ale, což je nejdůležitější, hlavně
farmáře a prvovýrobce začne platit až od
naši
prodejci.
Máme od nich velmi pozitivní
března 2018. Doufáme tedy, že se někdo
ohlasy. Spousta z nich jezdí do Žďáru ráda a
třeba odhodlá. Ale samozřejmě s EET se na
zařadila si Žďárské farmářské trhy na první
trzích setkáte již letos, a to u těch prodejců,
místa svých kalendářů. Ale samozřejmě jsou
kteří nespadají mezi prvovýrobce.
i tací, které na trzích již neuvidíme. ParadoxKdy se bude konat první trh a kolik jich
ně i z těch máme radost. Farmářské trhy pro
pro letošní rok máte v plánu? Čekají nás
ně byly odrazovým můstkem v jejich podninějaké novinky?
kání, postupem se vypracovali a našli jiné,
Jana: Farmářských trhů bude v letošním
větší prodejní kanály. I to je jedna z pozitiv-

Žďárské farmářské trhy

Foto: archiv

ních funkcí farmářských trhů. Podpoří počátek vašeho podnikání a následně mohou
vzniknout nová pracovní místa.
Jana: Prodejců máme každý rok o něco
více. Zatímco v roce 2012 jsme se radovaly z
10 stánků, v roce 2015 jich bylo standardně
15, minulý rok jich bylo vždy minimálně 20.
Nechceme za každou cenu počet prodejců
zvyšovat. Pokud se nám číslo ustálí na 25,
bude to pro žďárský trh, myslím, tak akorát.
Kolik farmářů k nám do města jezdí pravidelně? Je o naše trhy zájem?
Jana: Nejvíce se vždy prodá uzenin. Já
osobně bych si přála, aby byl větší zájem
o ovoce a zeleninu, abychom mohly zvát
více zelinářů. Prozatím je u nás místo tak
maximálně pro dva zelinářské stánky. Stále
slýcháme, že ta mrkev, která je nabízena na
trzích, je ošklivá a křivá. No ano, to je. Supermarkety nás prostě zhýčkaly a spoustě lidí
chvíli potrvá, než zakusí, že křivá mrkev je
mnohem sladší než krásná oranžová mrkev
ze supermarketu.
Katka: Je třeba si uvědomit, že farmářské trhy nedělá jen počet prodejců. Velkou
podporou je město Žďár nad Sázavou, a to
v nejširším slova smyslu - od úředníků, kteří
zajišťují program či výrobu vlastních stánků,
až po nás, návštěvníky, Žďáráky.
Děkuji vám za rozhovor.

Nikola Adlerová

Přelom května bude opět patřit tradiční žďárské pouti
Víkend od 12. do 14. května 2017 bude ve
městě opět patřit tradiční pouti. Atrakcí
se do našeho města sjede jako již každoročně okolo stovky. Stánků je pak možno
napočítat ještě jednou tolik. Nelehkou
organizaci žďárské pouti zabezpečuje,
jako již tradičně, odbor komunálních služeb Městského úřadu.
„Návštěvníci na pouti najdou svoje oblíbené atrakce z dřívějška, jako visutý kolotoč,
„EXTREM-BOOSTER“, adrenalinové atrakce
katapult či „FACTOR X“, ti menší např. tradiční
labutě, “Aquazorbing“ (koule na vodě), strašidelný zámek, dětské jízdárny s poníky aj.
Novinkou bude Avengers, otáčející a naklápějící se atrakce, lavice s vodními a ohnivými
efekty,“ přiblížila nabídku letošní pouti pracovnice odboru komunálních služeb Marie
Šustrová. O výběru stánků a atrakcí se jednalo již od konce loňského roku. Konečný

výběr atrakcí proběhl koncem března. Kancelář pořadatelů bude jako každý rok ve
vchodu zimního stadionu a od pátečního
odpoledne v ní bude stále někdo přítomen.
Spolupráce s městskou policií funguje jak
při najíždění atrakcí, tak v průběhu poutě samotné. Pouťová zábava se v letošním
roce konat nebude. Úklidová firma Úsvit
bude zajišťovat každodenní úklid celého
areálu poutě, firma AVE zajistí rozmístění a
vyvážení kontejnerů na odpad. „Mobilní WC
budou umístěny jak v areálu stadionu (6ks),
tak na poutním místě na Zelené hoře (2ks),
jejich použití bude zdarma a samozřejmostí
je průběžný servis. Návštěvníkům budou k
dispozici také veřejné toalety v budově zimního stadionu,“ upřesnila Šustrová.
Atrakce budou v provozu následovně. V
úterý 9. května 2017 do 20.00 a zcela bez
ozvučení. Ve středu 10. května rovněž do

20.00, bez hudby, ale s krátkými zvukovými
zkouškami od 14.30. Ve čtvrtek 11. května
pojedou atrakce již s hudbou od 14.30 do
19.00, poté bez hudby do 20.30. V pátek
a v sobotu bude pouť povolena bez omezení do 21.30, následně do půlnoci, ale již
bez ozvučení. V neděli se pak můžete přijít
pobavit do 19.00, případně bez hudby do
21.00. 
(oks)

Tradiční žďárská pouť v květnu.

Foto: Radim Chlubna
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Aktuality

Pašijová hra s názvem „Co se stalo s Ježíšem?“ má v našem městě tradici
již od roku 1998. Také v letošním roce přilákala tisíce diváků
Hra s názvem Co se stalo s Ježíšem v
podání místních i okolních farníků a
studentů Biskupského gymnázia a gastronomické školy má ve městě tradici od
roku 1998. Každým rokem ji v přírodním
areálu na Libušíně zhlédnou tisíce lidí.
Okolo 200 amatérských herců letos po
náročné přípravě opět představilo široké veřejnosti velikonoční pašijový příběh. Přírodní
areál na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou
v úterý 11. dubna 2017 ve 20.00 hodin opět
ožil dva tisíce let starým příběhem o životě,
utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Do celé akce byli zapojeni lidé všech věkových kategorií, především z řad žďárských
farníků, ale i okolních farností. Je třeba zmínit
podstatnou pomoc Biskupského gymnázia a
Střední školy gastronomické, které dodávají
nejen herce, ale také potřebné zázemí a technickou podporu. Příprava i samotná realizace
představení je pro všechny účinkující hlubokým duchovním zážitkem a prožitím Ježíšova
života. Město římskokatolické farnosti přispělo v letošním roce na tři vybrané akce přes 55
tisíc korun.
Od roku 1998, kdy se Pašije v této podobě
ve Žďáře hrají, se představení nekonalo čtyři-

Přes 200 ochotnických herců představilo na Libušíně veřejnosti velikonoční pašijový příběh. 

krát pro nepřízeň počasí.
Z různých důvodů došlo letos k drobným
obměnám v hereckém obsazení. Největší je změna v roli setníka římského vojska.
Ta byla od samého začátku obsazována
Ladislavem Bártou, ten ji ale letos ze zdravotních důvodů předal Martinu Dobrovolnému, který dlouhá léta ve hře ztvárňoval
Ježíše. „Je to trochu paradoxní a úsměvná

Na přehlídce bylo vystaveno 1347 trofejí
ze 127 honiteb Žďárska. Celkem 46 trofejí
zvěře bylo předběžně ohodnoceno body CIC
odpovídajícím udělení medailové hodnoty
(11 srnců, 12 muflonů, 10 daňků, 1 jelen evropský, 1 jelen sika a 11 lišek). Podle hodnoty
medailí pak je 15 zlatých, 15 stříbrných a 16
bronzových, což svědčí o tom, že na Žďársku
myslivci chovají velmi kvalitní zvěř. K vidění
byla na fotografiích trofej uloveného jelena
siky v Oboře Velké Meziříčí, kterou ulovil švýcarský lovec. Trofej jelena siky ohodnotil člen
Ústřední hodnotitelské komise pro význačné
trofeje na neskutečných 328,20 bodů CIC,

což z ní dělá dle dostupných informací NEJSILNĚJŠÍ SVĚTOVOU TROFEJ jelena siky. Ve
stejné oboře ulovil stříbrného daňka fotbalista David Lafata. Byl zde vidět i ,,mediální‘‘
srnec, který byl upytlačený kuší nebo lukem
začátkem července u dětského tábora kousek od Řečice. „Je to obrovská drzost, že někdo
pytlačil u tábora, kde děti zrovna v tu noc měly
noční bojovou hru. Je obrovské štěstí, že se nikomu nic nestalo,“ sdělil člen okresní myslivecké rady Stanislav Císař.
Výstava ukázala, zda myslivci lovili odstřelové kusy spárkaté zvěře tak, jak jim to ukládá zákon. Lovem musí být z chovu odstraňována zvěř nehodící se do dalšího chovu. Je
to zvěř nemocná, přestárlá, vývojově slabá.
U trofejové zvěře musí lovec odhadnout,
kdy už je kus ve vrcholové formě a poté by
už jeho kondice jenom klesala, či ještě může
vyspět. Okresní myslivecký spolek zajistil pro
školní skupiny MŠ, ZŠ, SŠ průvodce výstavou
s odborným výkladem, kteří poskytli studentům odpovědi na všechno, co je zajímalo.
„Zájem byl tak velký, že ještě jedna škola přišla
na prohlídku v pondělí ráno při úklidu výstavy.
Mládež zde pochopila smysl a význam mysli-

situace, kdy dlouholetý představitel Ježíše
dnes hraje vojáka, který velí ukřižování, ale
Martin si s tím uměl dobře poradit,“ sdělil režisér hry Miroslav Keller. Žďárská pašijová hra
„Co se stalo s Ježíšem“, kterou každoročně
zhlédnou tisíce návštěvníků, není jen divadelním představením a kulturním zážitkem,
ale také připomenutím podstaty největšího
(red)
křesťanského svátku. 

vosti v ČR pro zachování živé přírody. Dozvěděla se, že mezi nejvýznamnější úkoly myslivosti
patří péče o zvěř,“ doplnil Cisař. „Překvapující
byl i velký počet návštěvníků s dětmi cca do 1,5
roku. Je dobře, že rodiče dětem vytváří kladný
vztah k přírodě od dětství. Každá školní skupina i děti s rodiči dostaly dárky s mysliveckou
tématikou,“ sdělil Císař. Celkový odlov srnčí
zvěře byl větší než v předchozích dvou letech a činil 2 743 ks. Prasat divokých bylo
uloveno 2131 ks a tento úlovek je historicky
nejvyšším. Rovněž bylo uloveno rekordních
1 765 ks lišek. Jelení zvěře bylo uloveno 48
ks. Je vidět, že obrovské lány řepky a kukuřice jsou rájem pro prasata a lišky. Bohužel
stavy drobné zvěře – zajíc, bažant jsou hodně nízké. Lov bažanta byl po roce 1979, kdy
byla krutá zima, druhý nejhorší. Ztráty jsou
způsobeny především polními pracemi zemědělců, ztrátami na komunikacích, černou
zvěří, devastací životního prostředí. Ztráty na
zvěři vysečením byly vyčísleny na 13 718 226
Kč. Ztráty srážkami na komunikacích byly
vyčísleny na 15 037 528 Kč. Návštěvnost letošní chovatelské přehlídky byla víc jak 1250
návštěvníků a z toho bylo asi 380 dětí. (red)

Blíží se žďárská filipojakubská noc - pálení čarodějnic
Město opět chystá tradiční čarodějnickou
show. V neděli 30. dubna 2017 pořádá město Žďár nad Sázavou čarodějnickou show.
Tato tradiční akce proběhne ve sportovně
rekreačním areálu na Libušíně. Hlavní program začne v 18.00 hodin, ale již od 17.30
bude zahájena prezence malých i velkých
čarodějnic a čarodějů.
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Na pódiu bude připraven bohatý kulturní
program a nebude chybět ani volba Miss čarodějnice 2017. Po celém areálu budou pro
příchozí děti a rodiče připraveny nejrůznější
soutěže a zábavné disciplíny.
O zpestření programu se postará hudební skupina POW ze ZUŠ Jana Štursy v Novém
Městě na Moravě, která se skládá výhradně z

Studenti píší do novin: Chemická olympiáda
Základní škola Švermova 4

Foto: Milan Šustr

Myslivci vystavili ve Žďáře lovecké trofeje ulovené v loňském roce
Okresní myslivecký spolek ve Žďáře
nad Sázavou ve spolupráci s městskými
úřady Žďár nad Sázavou, Bystřice nad
Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a KÚ Kraje Vysočina pořádal
při příležitosti chovatelské přehlídky výstavu trofejí zvěře ulovené v roce 2016 v
honitbách okresu Žďár nad Sázavou a oblasti chovu jelení zvěře ,,Žďárské vrchy“.
Výstava se konala od 24. do 26. března ve
velkém sále Hasičské pojišťovny ve Žďáře.

Školství

mladých nadějných muzikantů.
V poslední době skupina změnila nástrojové obsazení a žánrově se posunula k pop –
rockovým písním od domácích i zahraničních
kapel. Skupinu vede Jan Lán. Vatra na Libušíně vzplane ve 20.00 hodin a celou akci zakončí ve 21.15 čarodějnický ohňostroj. 
(ošks)

Koncem března jsem se spolu s mými
dvěma spolužáky a naší paní učitelkou Tomáškovou zúčastnila krajského kola chemické olympiády v Jihlavě. Byl to pro nás
pro všechny velmi náročný den. Jak fyzic-

ky, tak psychicky. Vstávat v 5 hodin ráno a
v nervech sedět celou hodinu v autobuse?
No, nebylo to nic moc. Přijeli jsme na místo
a po chvíli čekání jsme šli soutěžit. Já začínala praktickou částí. Měla jsem strach, protože v okresním kole, které jsme absolvovali
asi dva týdny předtím, jsem v této části moc
neuspěla. Jakmile jsem dostala zadání a celé
ho pečlivě prostudovala, oddechla jsem si.
Bylo to velmi jednoduché. Najednou jsem
byla v klidu a už ze mě většina stresu opadla. Po praktické části jsem šla psát část teoretickou. Ta mi přišla trošku náročnější, ale
pořád hodně jednoduchá. Jelikož mi to přišlo všechno až moc lehké, bála jsem se, že
jsem něco dělala určitě špatně.
Když měli všichni všechno napsané a komise měla olympiádu opravenou, což bylo
asi 15 minut po odevzdání, začalo se vyhlašovat. Zničující minuty, kdy jsem pořád
neslyšela svoje jméno! „A máme tady už jen
první dvě místa,“ ozvalo se z úst paní, která

výsledky vyhlašovala. „Oba dva jsou ze 4. základní školy ve Žďáře nad Sázavou. Je to David Sobotka a Jana Králová.“ Byli jsme velmi
nadšeni a oba šli k ní. „Na druhém místě se
umístil David Sobotka a vítězí Jana Králová.“
Byla jsem šťastná. To, o co jsem se snažila posledních 5 měsíců, se splnilo. Vyhrála
jsem to!
Samozřejmě, nebylo to jen tak zadarmo.
Bez naší skvělé paní učitelky Tomáškové bychom to nikdy nezvládli. Všichni jsme tomu
společně věnovali tolik času, snahy a úsilí.
Ta cesta k vítězství byla velmi náročná, ale
stálo to za to. Proto si pamatujte, že když budete mít sen, je potřeba do něj vložit hodně
času a snažit se toho cíle dosáhnout. Všechno jde, ale musí se chtít. Když máte sen,
jděte si za ním a on se vám časem splní. Ale
jednouché to nebude. My jsme to takové
taky neměli.


Jana Králová

Nebýt rodiny, určitě bych to nedotáhla tam, kde
teď jsem, říká nadějná hokejistka z gymnázia
Od tří let se věnuje hokeji, o rok později si přibrala i házenou. Trénuje 5 - 6x týdně, v
létě i dvakrát za den, což spolu se zápasy představuje každodenní sportovní činnost.
Od třinácti let se pravidelně účastní ženské hokejové reprezentace a k tomu všemu
studuje na Gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou. Řeč je o Barboře Machalové, všestranném
patnáctiletém talentu z Uherského Hradiště.
Barčo, kdo tě k hokeji přivedl?
Můj brácha hrál hokej a já chtěla dělat to,
co on. Byl vždycky mým vzorem a zázemí,
které máme doma, mi hodně pomohlo k
tomu, abych mohla dělat to, co chci. Hokej
hrál strejda a děda, takže mě i bráchu celá
rodina moc podporuje. Každý den mi pomáhali s dojížděním na tréninky, čekali na
mě několik hodin na zimáku, sledují každý
zápas. Nebýt rodiny, určitě bych to nedotáhla tam, kde teď jsem.
Od března 2015 tě můžeme pravidelně
vídat v reprezentaci a letos jsi se dokonce dostala na Mistrovství světa do 18 let,
což je o dvě kategorie výše než u běžných
hráček. Jak příprava v reprezentaci probíhá?
Na Mistrovství světa vlastně trénujeme
celý rok. Trenéři sledují, komu to zrovna jde,
a podle toho také vybírají hráčky do finální
soupisky. Na kempech trénujeme 2-3x denně. Od toho se také samozřejmě odvíjí strava, přizpůsobená tomu, co sportovec potřebuje. Je to něco jiného než v klubu, musíme
brát všechno mnohem zodpovědněji, což
mnohdy pro někoho, komu je patnáct let,
není úplně jednoduché. Když je den zápasu,
ráno máme ještě trénink a odpoledne hrajeme. Ať jde o přípravný zápas nebo ne, snažíme se vyhrát. Cokoliv se děje mimo kabinu,
musí na ledě stranou, tam musíme táhnout
za jeden provaz, jinak by to nešlo.

Určitě se nevyhneš otázce, jaká pro tebe
byla mládežnická olympiáda v Norsku,
kde jste skončily druhé. Vzpomínáš na
tuto obrovskou zkušenost ráda?
Zimní světová olympiáda mládeže v Norsku byla dosud mým největším sportovním
zážitkem. Byla tam skvělá atmosféra, všichni
Češi si navzájem fandili. Měli jsme možnost
podívat se, jak se hrají i ostatní sporty, a
získali jsme kamarády a vzpomínky na celý
život. Jediné, co tomu chybělo, byla ta zlatá
medaile.
Od útlého věku hraješ i házenou. Jak se
to všechno dá stíhat se školou?
V mém věku se na vrcholové úrovni dá
dělat už jen jeden sport. Vždycky jsem si
myslela, že to bude házená, ale vypadá to
spíš na ten hokej. Ale ani to není jistota.
Chtěla bych mít co možná nejlepší vzdělání,
protože nikdy nevíte, zda se budete hokejem živit. Proto jsem se rozhodla jít na gymnázium, kde mi poskytli individuální plán,
abych mohla vše stíhat. Bohužel aktivit
přibývá a ne vždy se vejdu do limitů, které
mám. Celkově se v Česku nedá moc skloubit
vrcholová úroveň sportu a kvalitní vzdělání.

třídu, která mi vždy, když potřebuji doplnit
nějakou látku, pomůže, a za paní učitelku
třídní, která už jen díky tomu, že je sama
sportovec, všechno chápe, čímž mi celou
situaci značně ulehčuje. Také předměty mě
baví hlavně podle učitelů, nemám vyloženě
nějaký nejoblíbenější. Nejužitečnější je určitě angličtina, kterou hodně využívám bez
větších problémů v praxi, ale samozřejmě je
stále co zlepšovat.
Už víš, co s tebou bude do budoucna?
Dostala jsem stipendium na prestižní
škole v USA, kde budu od září studovat. Jde
o školu, která mi umožní jak hrát vrcholový
hokej, tak dobře studovat, což v Česku úplně nejde. V prvé řadě bych chtěla odmaturovat a začít v USA chodit na univerzitu. Samozřejmě, že bych se poté hokejem chtěla i
živit, buď v USA, nebo v Rusku, ale to je ještě
všechno daleko.

Alžběta Holá ve spolupráci

s Barborou Machalovou, GYMZR

Dá se tedy říct, že ti všichni ve škole vycházejí vstříc?
Jako vždy to záleží na lidech. Někteří učitelé to chápou, někteří zase ne, ale dosud
jsem vše zvládla. Jsem strašně vděčná za
13
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Sochy Jiřího Netíka v Galerii na Staré radnici
zůstanou až do konce dubna
Od úterý 4. do 30. dubna se můžete v
Galerii na Staré radnici setkat s výstavou
mimořádné umělecké osobnosti přelomu 20. a 21. století Jiřího Netíka. Tento
sochař, řezbář a restaurátor se narodil
9. srpna 1953 v Brně. Dříve působil jako
profesionální hudebník v zahraničí. Od
roku 1985 se věnuje sochařství a restaurátorství, je řezbářem betlémů. V jeho
tvorbě se odráží úcta a respekt ke světu
a údělu člověka stejně jako v dílech středověkých a barokních mistrů. Vlastní
produkce je však významně současná a
realistická.
Precizně vypracované detaily výrazů
obličeje a anatomické detaily vypovídají o
dokonale zvládnutém řemesle. Nejsou projevem naturalismu, ale rezonance umělcovy
ideje se zpracovaným materiálem. Vlastní
tvůrčí výpověď je zaměřena na duchovní
zakotvení člověka žijícího na přelomu tisíciletí do kontextu přírody, vesmíru a historie
lidstva. Středem pozornosti zůstává jedinec
se svými bolestmi, hledáním identity, kořenů a svého místa na zemi.
Autor působil jako pedagog, externě
spolupracoval s Fakultou architektury VUT
v Brně, od r. 1996 vyučoval na VOŠ uměleckých řemesel v Brně a na psychosomatické
klinice v Insy (Německo). Každoročně pořádá ve Slavonicích kurzy řezbářství a sochařství, které jsou přístupné všem zájemcům.
Mezi jeho významné realizace patří např.

hlava Jana Palacha ve vstupní hale VUT
Brno, socha Santiniho ve Křtinách u Brna,
betlém v životní velikosti – chrám sv. Václava v Břeclavi, Betlém – osobní dar papeži Benediktu XVI. na audienci ve Vatikánu
a mnoho dalších. V říjnu letošního roku se
zúčastní mezinárodní výstavy ve Florencii –
Biennale 2017.
Cesta děl Jiřího Netíka do Žďáru nad Sázavou byla dlouhá. Výrazně ji však zkrátilo
setkání s brněnským hudebníkem, dramaturgem a režisérem Jiřím Vondrákem, jehož
medailon – Cesta víry a Dřevo a duše Jiřího
Netíka nám přiblíží jednu z největších osobností evropského sochařství a dřevořezby.
Na bázi vzniku nové sochy vypráví osudy
slavného sochaře od počátků až po setkání
s papežem a výstavy v Notre Dame, či Rotterdamu. Film je provázen intenzívní hudbou skupiny Led Zeppelin.
Kultura Žďár vás všechny co nejsrdečněji
zve na výstavu. 
Marcela Lorencová
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Porušování tržního řádu
Na městskou policii se obrátil občan
s poznatkem, že se po městě pohybuje
osoba, která nabízí hodinky k prodeji. Na základě tohoto oznámení, jehož součástí byl i
popis osoby, provedla hlídka kontrolu uvedené lokality s negativním výsledkem. Po
několika hodinách se oznámení opakovalo
a tentokrát byla hlídka úspěšná. Prodejce
se podařilo přistihnout přímo při prodeji,
tentokráte však již v jiné lokalitě. Jeho protiprávní jednání bylo na místě vyřešeno blokovou pokutou. O čtrnáct dní později přišlo
na služebnu oznámení o prodejci levné
elektřiny. Osoba se pohybovala po ulici Nádražní, kde ji hlídka MP zjistila a protože tato
osoba nesouhlasila s projednáním přestupku na místě, byla celá záležitost postoupena správnímu orgánu. Dále bylo zjištěno, že
osoba ač řídí vozidlo, není držitelem žádného řidičského oprávnění. Proto byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si celou
záležitost převzala k dalšímu opatření.

Za psa odpovídá majitel

Jiří Netík - sochař a řezbář

Foto: archiv

Kouzlo cínových vojáčků aneb 25 let existence
firmy manželů Grégrových. Výstava v muzeu
Výstava přibližuje produkci firmy manželů Grégrových z Velké Bíteše, která se již 25
let věnuje výrobě cínových miniatur a především vojáčků v té nejvyšší kvalitě. Návštěvníci se mohou těšit na precizně zpracované a v
těch nejpestřejších uniformách vymalované
figurky z různých historických období. Nicméně většina z nich náleží do napoleonské
éry včetně poutavé diorámy z bitvy u Slavkova. Opomenut není ani romantický příběh,
který vedl ke vzniku firmy, a samotný výrobní postup cínových miniatur. Přiblíženy jsou
rovněž stručné dějiny cínařství. Návštěvníkům se tak v dnešní uspěchané a přetechnizované době nabízí klidné zastavení a
zamyšlení nad skvělou řemeslnou a umělec-

Městská policie
informuje

kou prací šikovných lidských rukou. Součástí
expozice jsou i některé zajímavé doplňkové
exponáty nejenom z období napoleonských
válek doplněné neméně poutavými příběhy.
K vidění tak je kompletní uniforma a výstroj
francouzského řadového pěšáka, francouzská šavle, rakouská šavle, dělostřelecká koule
z bitvy u Slavkova a kulky do pušek. Zásadním lákadlem jsou nicméně drobné cínové
figurky, kvůli nimž jsou vášniví sběratelé z celého světa v touze obohatit své sbírky schopni vynaložit nemalé částky. Kouzlu cínových
vojáčků můžete podlehnout v hlavní budově
Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou na zdejší Tvrzi do 21. května 2015.

Pavel Elbl, Foto: Kamila Dvořáková

Oznámení o volně pobíhajících psech
řešila městská policie hned v několika případech. Nejdříve se zatoulaný pes připojil
k oznamovateli, který šel do místa bydliště.
Podruhé byl jiný pes zjištěn na ulici Brodská
a předán městské policii. V obou případech
si pro volně pobíhající psy přišli jejich majitelé. Zároveň konstatujeme, že došlo k porušení vyhlášky města, která ukládá povinnost majiteli psa jej venčit na vodítku.
Ve třetím případě, který se stal v ZR 2, došlo k opakovanému útěku psa. Pes byl strážníky odchycen a na základě čísla známky
byl zjištěn majitel, kterému byl pes předán.
Zákon na ochranu zvířat proti týrání ukládá
majiteli povinnost zajistit zvíře proti útěku,
což v tomto případě nebylo dodrženo.

Městská policie se opakovaně
potýkala s podnapilými osobami

9. března - ulice Strojírenská – kolabuje
muž se zraněním na hlavě. Hlídka po příjezdu na místo zjišťuje podnapilého muže,
u kterého se nahlášený stav potvrdil. Po
poskytnutí první pomoci strážníky byla na
místo přivolána RZS, muž převezen do nemocnice
Ulice Nádražní – v hale ČD sedí skupina
osmi osob, která zde požívá alkoholické nápoje. Vzhledem k tomu, že neuposlechli výzvy pracovníka bezpečnostní agentury, byla
na místo přivolána hlídka MP, která dotyčné
osoby z haly vykázala.
14. března – ulice Nádražní – zranění
si způsobil podnapilý muž, který spadl ze
schodů do podchodu v hale ČD. Přivolaná
hlídka zraněné osobě na místě poskytla první pomoc a přivolala RZS.
17. března – příkop mezi Veselíčkem a
Mělkovicemi – zjištěn podnapilý muž. Na
místo přijela hlídka MP, Policie ČR a dále
RZS. Vzhledem ke stavu podnapilé osoby
bylo rozhodnuto o převozu muže do nemocnice k vyšetření.

Městská policie

Žďáráci píší do novin

Otevřený dopis spoluobčanům 
Ráda bych reagovala na článek pana
Lázničky uveřejněný v minulém čísle Žďárského zpravodaje, který se týkal prodeje
„nevhodných“ párků v bufetu žďárského
Relaxačního centra. Ráda bych předem zdůraznila, že nejsem příbuzná ani známá provozovatelky bufetu - tudíž nemám důvod ji
hájit. Váš článek mě ale takzvaně „nadzvedl
ze židle“.
Pokud nejste spokojen s kvalitou potravin prodávaných v bufetu, nikdo Vás přece
nenutí zde nakupovat. Znám ve svém okolí
mnoho rodin, které jdou do bazénu a v bufetu nic nekupují. Jídlo a pití si nosí vlastní,
popř. se nají až doma. Párek v rohlíku jistě
nepatří k nejzdravějším pokrmům a je podle

mě úplně jedno, jaký ten párek je. Jestli se
Vám zdá jeho cena příliš vysoká, jistě by stálo za to zjistit si, kolik paní provozovatelka
platí za pronájem bufetu. Od předchozího
pronajímatele vím, že částka za pronájem
není nízká, a dá se předpokládat, že vzhledem k rostoucím nákladům se stále zvyšuje.
Cena nabízených pochutin prodávaných v
bufetu tomu tedy odpovídá. Znovu opakuji,
že nikdo není nucen k tomu, aby zde nakupoval.
Na Vašem místě bych se spíše zabývala
samotným provozem Relaxačního centra
- např. tím, že došlo ke zvýšení cen vstupného, k omezení provozu některých atrakcí
ve večerních hodinách, že se chystá uzavře-

Poděkování
Nejen jménem svým, ale i mnoha dalších bych chtěla poděkovat MUDr. Vlastimilu Krejsovi z chirurgické ambulance
žďárské polikliniky za profesionální, trpělivý, laskavý a lidský přístup k pacientům.
Je to opravdu člověk na svém místě.
Za všechny spokojené pacienty, díky! 

paní Jana
ní bazénu v ranních hodinách některé dny v
týdnu apod…
Toto jsou věci, které vadí mně, jako stálému zákazníkovi Relaxačního centra. Kvalita
a cena párku v rohlíku je mi fuk.


S pozdravem Mgr. L. Jakubcová

Provoz občerstvení v Relaxačním centru ve Žďáře nad Sázavou
V minulém čísle Žďárského zpravodaje
byl uveřejněn článek pana Lázničky ohledně kvality prodávaných párků v občerstvení
Relaxačního centra. Nechci se vyjadřovat
k tomuto článku ani ke kvalitě jednotlivých
výrobků, protože se jedná o výrobky standardní, na našem trhu běžně dostupné
a tedy po stránce kvality a hygieny schválené a vyhovující. Chci vás však seznámit
s obecnými podmínkami, které souvisejí
s provozem občerstvení v Relaxačním centru. V roce 2012, před uvedením Relaxačního
centra do provozu, proběhlo výběrové říze-

ní na provozovatele občerstvení. PO SPORTIS, která Relaxační centrum provozuje, vybrala jednoho ze šesti zájemců, kteří nabídli
měsíční nájem mezi 10 a 12 tisíci Kč. Vybrali
jsme zájemce, který nabídl nejvyšší cenu a
měl zkušenosti s poskytováním podobných
služeb. S poskytovanými službami a platební morálkou provozovatele jsme však nebyli
spokojeni, a proto jsme s ním spolupráci
ukončili k 31.12. 2013. Současný nájemce
provozuje občerstvení v Relaxačním centru
od 1. 1. 2014. S jeho příchodem se kvalita
poskytovaných služeb včetně nabízeného

sortimentu výrazně zlepšila, což kladně
hodnotí i absolutní většina návštěvníků
Relaxačního centra. Výše nájmu je od 1. 1.
2014 stále stejná (10 tisíc Kč měsíčně) a nepředpokládáme jeho zvýšení ani v budoucnu. Jako provozovatel Relaxačního centra
chci touto cestou vyjádřit spokojenost s
poskytovanými službami a provozem občerstvení v Relaxačním centru a odstranit
pochybnosti veřejnosti s tím, že vzhledem k
vysoké výši nájmu provozovatel poskytuje
málo kvalitní služby.		

Vladimír Kovařík, ředitel PO SPORTIS

Relaxační centrum aktuálně
Relaxační centrum (RC) bylo pro veřejnost
otevřeno 1. prosince 2012. Od té doby se
stalo velmi oblíbeným a vyhledávaným
centrem relaxace, odpočinku a neodmyslitelnou součástí života obyvatel našeho
města a okolí. Zařízení je v provozu nepřetržitě 350 dní v průběhu kalendářního
roku. V roce 2013 navštívilo RC 148 tisíc
klientů a v roce 2016 to bylo již přes 190
tisíc klientů. Tato čísla dokumentují na
jedné straně zvyšující se oblíbenost RC
u široké veřejnosti, na druhé straně mají
dopad na neustále se zvyšující provozní
náklady.
Náklady na provoz RC byly v roce 2016
cca 16 milionů korun a výnosy cca 10,2 milionů korun, takže dotace zřizovatele vzrostla
na 5,8 milionů. V roce 2015 byla dotace 4,6
milionů korun. Zvýšení provozních nákladů
je způsobeno zejména opakovaným zvyšováním cen vstupních energií a amortizací
technologického zařízení s vyššími náklady
na jeho udržování. V souladu s tím předložil
provozovatel RC radě města 13. února 2017
návrh na souhrn opatření, která by měla vést
ke snížení provozní ztráty (úprava ceníku
služeb, úprava provozní doby v závislosti na
počtu návštěvníků v jednotlivých časových
obdobích, sjednocení provozu atrakcí v závislosti na ceně vstupného). Vzhledem k vysoké finanční náročnosti provozu by se měla

v roce 2018 řešit další úsporná technologická
opatření (zpětné získávání odpadního tepla,
další vlastní studna atd.). Rada města u některých navrhovaných opatření snížila negativní cenový dopad na klienty a v konečném
znění schválila tato opatření:
1. Úprava ceníku služeb v období od 1. 9.
do 30. 6. kalendářního roku v bazénové
části: Zvýšení cen vstupného pro kategorie
dospělí 18 až 62 let a děti a mládež 3 až 15 let
o 10 Kč. Zvýšení cen u rodinného vstupného.
Snížení poskytované slevy v pondělí až pátek
při omezení počtu drah v plaveckém bazénu
z 20 % na 10 %. Úprava časových tarifů a zvýšení cen u permanentek o max. 8 korun na
jednu hodinu.

tomto období snižuje
ze 30 % na 20 %, doplňuje se
možnost zakoupení vstupu na 75 minut, což
doposud nebylo možné.

2. Úprava ceníku služeb v období od 1. 9.
do 30. 6. kalendářního roku ve wellness a
solné jeskyni: Zvýšení ceny vstupného ve
wellness u některých kategorií zcela kompenzuje prodloužení doby pobytu ze 75 na
90 minut, takže cena na 1 minutu zůstala
stejná a u kategorií ZTP a rodinné vstupné
došlo ke snížení ceny vzhledem k prodloužení času pobytu, cena za permanentky se
zvýšila o 4 koruny na hodinu. V solné jeskyni
nedochází k žádným změnám u základního
vstupného, cena permanentek se snížila.

5. Provoz atrakcí v bazénové části - všední dny v časech od 06.00 do 07.30 hod. a
od 19.30 do 20.45 hod.: V těchto časech
se upřednostňuje možnost kondičního plavání a dle ceníku služeb se poskytuje všem
klientům zvýhodněné vstupné ve výši 40
Kč (42 % z ceny základního vstupného),
v ranních hodinách atrakce v provozu nebyly
a ve večerních hodinách ano, jejich provoz
se sjednocuje tak, že atrakce v těchto časech
v provozu nebudou, klientům s permanentkami, kteří chtějí využít atrakce, doporučujeme návštěvu RC v čase bez těchto omezení
nebo zakoupení zvýhodněného vstupného.
					

Vladimír Kovařík, ředitel PO SPORTIS

3. Úprava ceníku služeb v období od 1. 7.
do 31. 8. kalendářního roku (letní prázdniny): Poskytovaná sleva na vstupné se v

4. Úprava provozní doby v RC od 1. 9.
2017 na období vždy od 1. 9. do 30. 6. kalendářního roku: Vzhledem ke statisticky
nízkému zájmu klientů začíná provoz RC každé pondělí vždy až od 10.00 hodin, v neděli
z provozních důvodů (Plaváček) je RC otevřeno od 11.00 hodin, ve wellness se prodlužuje provozní doba ve středu od 11.00 hodin
(dříve od 13.00 hod.), v sobotu a v neděli je
wellness od 11.00 hodin.
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Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
18. dubna 2017 celkem 21 317 občanů
ČR přihlášených k trvalému pobytu.
(Statistika: březen 2017 - 21 340, únor
2017 - 21 336, leden 2017 - 21 350, prosinec
2016 - 21 368, listopad 2016 - 21 383, říjen
2016 - 21 392, září 2016 - 21 429, srpen 2016
- 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, leden
2015 - 21 629 občanů)

Děti narozené v únoru 2017
Veronika Zitová
4. 2. ZR 1
Natálie Horáková
5. 2. ZR 3
Matěj Šimek
5. 2. ZR 5
David Ondra
6. 2. ZR 2
Rozárka Dušková
7. 2. ZR 7
Denisa Hermonová
7. 2. ZR 4
Nikola Látalová
8. 2. ZR 3
Anna Niederhafnerová
12. 2. ZR 1
Nina Ptáčková
16. 2. ZR 4
Ella Hudcová
23. 2. ZR 7
Richard Sáblík
23. 2. ZR 1
Dominika Brabcová
28. 2. ZR 7
Mariana Škapová
28. 2. ZR 4

Životní jubilea v květnu 2017
Dítětová Jiřina 
6. 5. 80 let ZR 1
Zahrádková Anna 
6. 5. 90 let ZR 1
Bednářová Marie
 7. 5. 80 let ZR 5
Pavliš František 
10. 5. 90 let ZR 3
Chlubna Petr

10. 5. 80 let ZR 5
Koumarová Marie
15. 5. 80 let ZR 3
Dofek František
25. 5. 80 let ZR 3
Sošková Věra

26. 5. 90 let ZR 4
Zimola Jindřich 
27. 5. 80 let ZR 3
Chalupová Marie 
31. 5. 93 let ZR 3
Sklenář Antonín
 31. 5. 85 let ZR 7




Srdečně gratulujeme!

Z historie našeho města
Tentokrát stručně z roku 1977. Opis
z Kroniky města Žďáru nad Sázavou.
Z jednání Měst NV: 6. dubna projednala rada zprávu komise pro výstavbu
přípravu sídliště Libušín a zprávu o průběhu individuální bytové výstavby. V této
době byly v městě 2 rozestavěná sídliště
rodinných domků, kromě rozptýlené výstavby a rekonstrukce starších domů. Na
sídlišti Pod vodojemem je projektováno
311 rodinných domků s 540 byty. Pod Zelenou horou má mít sídliště 296 bytů. Byla
projednána zpráva o posypu komunikací.
Použitím písku je zaručena větší čistota
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města, ale je zanášena kanalizace. Na 13.
zasedání rady byl projednán úklid města.
Hlavní úklid mohl být proveden pro nepříznivé podmínky až v druhé polovině
dubna. Bylo odvezeno 270 tun smetků z
veřejných prostranství a ulic ve dnech 22.
a 23. dubna. V souvislosti se sloučením
Hamrů s městem byla projednána jeho
koncepce výstavby. Do roku 2000 mají
Hamry dosáhnout 4 200 obyvatel, má být
vystavěno 820 bytů, z toho do roku 1985
asi 98 bytů. Měst NV respektoval požadavky občanů, aby oblast Rozštípené skály a Peperku byla chráněna. Jsou to nejkrásnější přírodní partie v blízkém okolí

Žďáru. Na zasedání byly projednány také
služby pro obyvatele. Okresní podnik služeb zajišťuje služby v 29 provozovnách se
182 pracovníky. Přesto, že některé služby
se rozšiřují, jsou stále nedostatky. Občané a zvláště stavebníci jsou odkázáni na
fušery, kteří někdy si nechávají až neuvěřitelně zaplatit, žádají stravu, pití a při tom
dělají drahoty. V podniku se uvažuje o
zkrácení lhůt, rozšířila se služba v prádelně a čistírně. V polovině dubna byly na veřejných schůzích voleny nové občanské
výbory. Na území města jich je nyní 18.
Mají 231 členů, z toho 68 žen a 163 mužů.

Opis: Marie Linhartová
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IX. ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE
SPORTOVNÍ HALA BOUCHALKY
SOBOTA
27. KVĚTNA 2017
8:00 - 18:00
VSTUPNÉ:

ŽĎÁR TANČÍ

2017

DĚTI 10,- KČ
DOSPĚLÍ 50,- KČ

KULTURA ŽÏÁR, PØÍSPÌVKOVÁ ORGANIZACE VÁS ZVE NA VÝSTAVU
Brodská 2, 591 01 Žïár nad Sázavou

JIØÍ NETÍK

DØEVO BRONZ

Kino Vysoèina Žïár nad Sázavou
uzavøeno z dùvodu rekonstrukce
Pøedpokládané ukonèení
stavebních prací
èerven 2017
Znovuotevøení kina
srpen 2017
Informace o kinì sledujte na
www.dkzdar.cz

4. - 30. DUBNA 2017

GALERIE STARÁ RADNICE ŽÏÁR NAD SÁZAVOU
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OTEVØENO ÚTERÝ - PÁTEK 10.00 - 12.00 A 14.00 - 17.00 HODIN
SOBOTA A NEDÌLE 14.00 - 17.00 HODIN

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
středa 26. dubna 2017, 9.00, 11.00 a 14.00
čtvrtek 27. dubna 2017, 8.45 a 11.00
SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Městské divadlo
neděle 30. dubna 2017, 17.30
ŽĎÁRSKÁ FILIPOJAKUBSKÁ NOC 2017
dětský areál v sídlišti Libušín
DIVADLO v Městském divadle
úterý 25. dubna 2017, 19.00
PÁNSKÁ ŠATNA ANEB IMPROVIZACE V YPSILONCE
úterý 2. května 2017, 19.00
SOUBORNÉ DÍLO W. SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
čtvrtek 11. května 2017, 19.00
RADIM VIZVÁRY - SÓLO
středa 17. května 2017, 19.00
POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIESE
DUCHOVNÍ AKCE
sobota 13. května 2017, 16.00
neděle 14. května 2017, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 a 14.30
SVATOJÁNSKÁ POUŤ – POUTNÍ MŠE SVATÁ
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
neděle 14. května 2017, 18.00 až 20.00
BOHOSLUŽBA V BATYSKAFU
kulturní centrum Batyskaf

sobota 13. května 2017
VĚŽ OTEVŘENA
9.00 až 20.00 věž kostela sv. Prokopa
JARNÍ FLER TRH
9.00 až 16.00 Dům kultury
pátek 19. května 2017, 16.00 až 22.00
ŽĎÁRÁLES ANEB ŽĎÁRSKÝ MAJÁLES
Farská humna
SPORTOVNÍ AKCE
neděle 14. května 2017, 13.00
DŘEVORUBECKÝ ZÁVOD CZECH CUP
volnočasový areál Pilák
VZDĚLÁVACÍ AKCE
úterý 25. dubna 2017
9.00 až 17.00 KONFERENCE POJĎME DĚLAT MĚSTO
16.00 KULATÝ STŮL S ARCHITEKTY O VEŘ. PROSTORU
barokní sály Zámku Žďár
úterý 25. dubna 2017, 18.00
Ing. arch. MArch Adam Gebrian: VEŘEJNÝ PROSTOR
Knihovna M. J. Sychry
sobota 29. dubna 2017, 9.00 až 16.00
KURZ EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ - I. BLOK
rodinné centrum Srdíčko
čtvrtek 4. května 2017, 16.00
CESTOPISNÁ BESEDA O KANADĚ
Husova kaple, Kopečná

úterý 16. května 2017, 20.00 až 22.00
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

úterý 9. května 2017, 13.00
SEBEOBRANA PRO SENIORY
Senior Point, poliklinika

KONCERTY
čtvrtek 27. dubna 2017, 17.00
KONCERT ABSOLVENTŮ
sál ZUŠ F. Drdly

pondělí 15. května 2017, 9.30
RODINNÁ DÍLNA
Senior Point, poliklinika
středa 17. května 2017, 9.30
INTUITIVNÍ RODIČOVSTVÍ
Family Point, poliklinika

sobota 29. dubna 2017, 19.00
ACOUSTIC SESSION
kulturní centrum Batyskaf
středa 10. května 2017, 19.00
NORBI KOVÁCS & OLIN NEJEZCHLEBA
kavárna U Tety Hany
KULTURNÍ AKCE
sobota 29. dubna 2017, 9.00 až 11.00
DEN TANCE – ZUŠ TANČÍ
náměstí Republiky
čtvrtek 4. května 2017, 18.00
MILOŇ ČEPELKA & OLGA HOSTOVSKÁ
kavárna U Tety Hany

sobota 20. května 2017, 9.00 až 16.00
KURZ EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ - II. BLOK
rodinné centrum Srdíčko
úterý 23. května 2017, 16.00 až 17.30
TALENTOVÉ PRŮZKUMY
Základní umělecká škola F. Drdly
VÝSTAVY
středa 3. května až neděle 28. května 2017
út – ne 9.00-12.00 a 14.00-17.00, so – ne 14.00-17.00
ČTYŘI JAPONCI – N. Ishida, S. Dono, S. Takine, S. Fukuj
Galerie Stará radnice

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

