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Zaostřeno na Žďár 2017

Aktuality

Fotografické klání Zaostřeno na Žďár 2017 pokračuje

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou

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 zpravodaji, 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.

V. Zaostřeno na chutě světa
(zasílejte do 8. června 2017)
Fotografie na soutěžní téma Chutě světa 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 červenec jsme pro vás vypsali

Zdeněk
Navrátil
starosta města
Žďáru nad Sázavou

téma Zaostřeno na městskou architekturu. Více informací naleznete na webu města a v dalším vydání Žďárského zpravodaje.

Vyhodnocení!
Téma V. Zaostřeno na černou a bílou
V květnu 2017 bylo do soutěže zasláno 27 soutěžních fotografií.
Vítězkou pátého kola fotografické soutěže se stala Andrea Němcová. Gratulujeme! Autorka vítězné fotografie byla odměněna
dvěma volnými vstupenkami do Kina Vysočina (vstupenky jsou
platné po rekonstrukci kina).


Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Vážení spoluobčané,
děkuji za to, že vás mohu opět pozdravit ze
stránek Žďárského zpravodaje, a přeji vám i
tentokrát dobré čtení.
V době, kdy tyto řádky píši, již proběhla
žďárská svatojánská pouť. Naše město v
tomto období navštívilo tisíce poutníků. A
to nejen ke kostelu na Zelenou horu, ale i k
desítkám atrakcí situovaných v areálu u zimního stadionu. Věřím, že ti z vás, kteří se na
tuto akci těšili, si ji řádně užili. A ti, pro které tato hojně navštěvovaná akce znamená
spíše omezení, naši žďárskou pouť ve zdraví
přežili.
S přibývajícími slunečními paprsky se
zvyšuje i naše aktivita na zahrádkách, a to
samozřejmě i na „městské zahradě“. Ta čítá
sto dvacet hektarů zelených ploch a více
než deset tisíc dřevin. Snažíme se této oblasti věnovat, jak nejlépe to jde. Přesto, máte-li pocit, že v oblasti zeleně vidíte někde
problém, nenechávejte si tyto věci pro sebe.

Pracovníci odboru komunálních služeb jsou
připraveni na vaše podněty reagovat. Město v minulém roce vysoutěžilo velmi dobré
ceny za jednotlivé zahradnické práce. I proto je možno tam, kde je to potřeba, zvýšit
četnost údržby, popřípadě se zaměřit na
rozsah či kvalitu odborné zahradnické péče.
S blížícím létem se rozjíždí i řada kulturních a společenských aktivit, které naše
město nabízí v hojné míře. Hned o blížícím
se víkendu si vás dovoluji pozvat na tradiční
Den otevřených zahrad v Zámku Žďár nad
Sázavou. O víkendu 9. – 11. června se zase
těšíme již na třetí ročník akce Den Žďáru,
aneb „Žďáráci pro Žďáráky“. Celou sobotu
bude uzavřeno pro dopravu naše náměstí Republiky, alespoň jednou ročně si jej
tak můžeme užít bez obav z projíždějících
kamionů. Poslední pozvánka pak směřuje
na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Kina Vysočina. Přijďte si tedy 14.
června prohlédnout nové prostory kina a
vyzkoušet si jeho jedinečnou atmosféru. Do
31. května navíc běží první kolo akce „Hledá se Kinomil“, kdy můžete na rekonstrukci
našeho kina přispět tím, že si adoptujete sedačku. První žďárské „Kinomily“ přivítáme
právě při slavnostním otevření. Na všechny
zmíněné akce vás samozřejmě srdečně zveme.
Jinak co se děje nového? Rozbíhají se
sousedská setkání k dalšímu kolu participativního rozpočtu, finišují přípravy na úpravě
tras MHD, v rekordním čase proběhla rekon-
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strukce nejstarší části žďárské páteřní cyklostezky a od června začnou práce na první
etapě volnočasového areálu (tzv. streetparku) v areálu na Bouchalkách.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
vám popřál krásné jarní a postupně i letní
dny, a těším se, že se třeba na některé z výše
uvedených akcí potkáme.


Zdeněk Navrátil

AKTUÁLNĚ: Nejmladší basketbaloví minižáci U11 vyhráli Národní finále

FESTIVAL

DECHOVÝCH

HUDEB 2017
Moderuje, vypráví a zpívá

JOŽKA ŠMUKAØ

VACENOVJÁCI
POLIÈANKA
GALÁNI
MUZIKA
Z JIŽNÍCH ÈECH

SOBOTA 17. ÈERVNA 2017
OD 14.00 HODIN
V DOMÌ KULTURY
VE ŽÏÁØE NAD SÁZAVOU
Vstupné: 200,- Kè

E-vstupenky

Informace na www.dkzdar.cz

Pøedprodej vstupenek: Dùm kultury Po, Út, St, 13.00 - 17.00 hodin
tel. 566 502 254, 566 502 253, dkzdar@dkzdar.cz
STOLOVÁ ÚPRAVA

HUDBA K TANCI A POSLECHU

OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO

TENTO PROJEKT JE FINANÈNÌ PODPOROVÁN MÌSTEM ŽÏÁR NAD SÁZAVOU

Na závěr sezóny se družstvo nejmladších minižáků složené z chlapců a děvčat
kategorie U11 zúčastnilo Národního finále
smíšených družstev, v Brandýse nad Labem.
Na turnaj se sjelo 12 nejlepších týmů z celé
republiky. V základní skupině Žďáráci výrazně porazili BK Tábor 143:5 a po boji i TJ
Sokol Josefov 68:49. Do vyřazovací části se
tak posunuli z prvního místa. Ve čtvrtfinále
se nejmladším žďárským basketbalistům
podařilo porazit celkem jednoznačně SK
Renocar Podolí 83:39 a v následném semifinále také SKB Rokycany 55:26. V bouřlivé atmosféře nědělního finále se žďárské hráčky
a hráči neztratili a od začátku utkání přesně
plnili pokyny, které dostávali. Všichni zodpovědně bránili, bojovali o každý míč a hráli
s velkým přehledem i v útoku. V posledních
minutách již bylo jasné, že si pohár pro vítěze Národního finále odvezou naši. Úspěch
družstva ještě při závěrečném ceremoniálu
doplnila nominace Františka Berana do All
Star týmu a vyhlášení Matěje Danka nejužitečnějším hráčem turnaje. 

(red)
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Setkání s občany na všeobecné téma: Zeptejte se, na co chcete
V úterý 16. května 2017 proběhlo v jídelně Základní školy Palachova od 17.00 hodin setkání vedení města s občany, tentokrát na téma plánovaných změn ve vedení městské hromadné dopravy. Dalším bodem setkání pak bylo představení výsledků
architektonické soutěže, která se zabývala plánovanou rekonstrukcí Nádražní ulice. S výsledky architektonické soutěže je
možné se do konce května seznámit i přímo v ulici Nádražní, kde jsou umístěny informační panely.
Červnové setkání s občany na všeobecná témata proběhne 6. června 2017 v zasedací místnosti Rady města Žďáru nad
Sázavou, a to od 17.00 hodin. Setkání se zúčastní starosta Zdeněk Navrátil i místostarosta města Josef Klement, vedoucí odboru komunálních služeb Městského úřadu Dana Wurzelová a vedoucí odboru rozvoje a územního plánovaní Irena Škodová.
Pozvání na setkání s občany přijal také vedoucí městské policie Martin Kunc.
Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá, a zapojte se do dění ve městě.
Všichni jste srdečně zváni.

Zapojte se do dění ve městě. 				

www.zdarns.cz

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

umožní komfortní a bezpečné zavedení
MHD do této rozrůstající se městské části.

Kronika města bude online

Knihovna Matěje Josefa Sychry v blízké
době kompletně naskenuje městskou kroniku, kterou si bude moci každý Žďárák z
pohodlí svého domova přečíst na stránkách
knihovny.

Intenzifikace městské čistírny odpadních vod (ČOV)

Nové zastávky

Ve Žďáře na ulici Libická a Sázavská v
oblasti Klafar budou vybudovány dvě plnohodnotné autobusové zastávky, které

Správce vodovodu a kanalizace SVK
Žďársko pod vedením předsedkyně Ing.
Zvěřinové se obrátil na město se záměrem
znovu intenzifikovat stávající ČOV. V posled-

ní době probíhají náročná jednání, kdy se
radní města snaží, aby příspěvek z městské
pokladny byl minimální. V opačném případě by výrazný finanční příspěvek znamenal,
že si občan města tuto úpravu čistírny zaplatí dvakrát. Jednou ve vysoké ceně vodného a stočného, po druhé prostřednictvím
městské kasy ze svých daní.

Poděkování za pouť

Rád bych touto cestou poděkoval všem
organizátorům letošní vydařené poutě a
všech ostatních skvělých doprovodných
akcí. Obzvláště si vážím velmi rychlého a
důkladného úklidu města po této náročné
akci. 
Radek Zlesák

Žďár se propojil s Novým Veselím a páteřní cyklostezka má nový povrch
Za finanční pomoci Kraje Vysočina byla zrekonstruována cyklostezka
v rámci projektu „Oprava cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou“. Jedná se o
úsek v délce cca 350 metrů od mostu
na ulici Kovářova (za hotelem Jehla) za
Libušínem po most pod Klafarem. Tato
páteřní cyklostezka, tzv. Santiniho cyklostrasa, byla postavena v roce 1993 a
vede podél řeky Sázavy. Stáří této cyklostezky odpovídal i stav povrchu, který
v určitých místech byl zvlněný, nerovný
a vykazoval četné praskliny. Cyklostezka je tak opět plně funkční nejen pro
chodce a cyklisty, ale také inlinisty, koloběžky a další formy dopravy, sportu a
zábavy. Celkové náklady na projekt byly
v žádosti o dotaci vyčísleny na 616 440
korun, ovšem po výběrovém řízení a realizaci klesly náklady na 311 901 korun,
z nichž cca 121 423 korun činí dotace
z Fondu Vysočina. Pokračovat v rekonstrukci by město chtělo dalším úsekem
až po fotbalový stadion, a to díky nové
žádosti o dotaci z března tohoto roku.
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Pozvánka: V neděli 11. června 2017 ve

14.00 hodin proběhne slavnostní otevření nového úseku cyklotrasy, která
propojuje Žďár nad Sázavou s Novým
Veselím. Stezka představuje bezpečnější alternativu k jízdě na kole po frekventované silnici II/353 mezi Žďárem
nad Sázavou a Jihlavou. Na cyklotrase
platí zákaz vjezdu motorové dopravě s
výjimkou vlastníků tamních pozemků.

Cena stavby žďárského úseku cyklotrasy je 3,4 milionů korun bez DPH.
Pro příchozí návštěvníky bude v neděli připraveno drobné občerstvení
a doprovodný program. Těšit se můžou například na jízdu zručnosti, kvíz
o povinné výbavě kola, ukázky první
pomoci, nebo si vyzkoušet opilé brýle.
Biketrial Nové Veselí předvede i několik
jízdních ukázek. 
(red)
Těšíme se na vás
11. června 2017 od
14.00 do 16.00 hodin u Votoupalova
rybníka.
Stanoviště číslo 3.
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Žďár oslaví 410 let od povýšení na město.
Den Žďáru bude letos trvat celý víkend
Dne 11. června 2017 uplyne 410 let od
povýšení poddanského městečka Žďár
na město. Roku 1607 kardinál František
Ditrichštejn povýšením na město, zrušením starých a vydáním nových privilegií
přivedl Žďár do společenství českých
měst. Od 11. června 1607 se začaly odvíjet skutečné dějiny našeho města. Vytvořila se pracovitá a průbojná vrstva
měšťanů – výrobců, obchodníků, vlastenců, kteří v průběhu doby dokázali
povznést Žďár na rovnocennou úroveň s
většími městy. Výročí získání městských
privilegií si dnes připomínáme s úctou k
předchozím generacím. Ve dnech 9. a 10.
června 2017 Žďáráci oslaví toto výročí
akcí Den Žďáru 2017.
„Letos si připomínáme 410. výročí povýšení Žďáru na město Františkem, kardinálem z
Ditrichštejna, takže nebude chybět historický
průvod od parku v Sadové ulici na náměstí, a pak na pódiu na náměstí divadelní hra
o této významné události,“ sdělil starosta
města Zdeněk Navrátil. Farská humna ožijí
tradičním šermířským ležením, které zajistí
ždárský šermířský spolek Flamberg, počítá
se rovněž s dobovým jarmarkem, hudbou
a tancem. Motto Dne Žďáru zní Žďáráci pro
Žďáráky, a proto radnice při skladbě programu upřednostňuje účinkující přímo ze Žďáru a hudební skupiny s vlastní tvorbou.
Nové bude slavnostní zahájení již v pátek koncertem v rámci Concentus Moraviae

a Roku baroka. „Při letošním festivalu Contentus Moraviae se v pátek 9. června v bazilice
uskuteční vystoupení souboru Czech Ensemble Baroque, na který pak naváže tradiční muzejní noc,“ řekl Navrátil.
Pozvánka:
pátek 9. 6. 2017, bazilika Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Mikuláše, 19.30 hodin
Czech Ensemble Baroque, Roman Válek
Do dnešních dnů se zachovaly více než dvě
stovky z původního počtu asi šesti set kantát lipského mistra. Tato díla představují fascinující kompendium kompozičního umění
svého autora. Bachovy duchovní kantáty
nejsou společně s jeho pašijemi pouze vrcholem německé protestantské hudby, ale
svojí sdílností, hudebním mistrovstvím a
emocionálním bohatstvím promlouvají přímočaře k srdcím současných posluchačů.
Nenechte si tedy tento jedinečný zážitek
ujít. 
(red)

V rámci stavby 1. etapy proběhla rekonstrukce sociálního zázemí, vybudování vnitřní
a venkovní rampy pro bezbariérový přístup,
rekonstrukce podhledu v sále, rekonstrukce
elektroinstalace, vzduchotechniky, instalace
nové požární a zabezpečovací signalizace a
instalace nových sedadel. S jejich umístěním
souvisí úpravy podlahy a nové koberce. V dubnu schválila rada města změnové listy stavby,
kterými byla umožněna některá dodatečná
doplnění. Konkrétně instalace nové čistící
zóny před hlavním vstupem, výměna povrchu
na pódiu, dětský koutek, změna povrchu podhledu, doplnění slaboproudu, ozvučení a nová
opona.
Město v současné době společně s PO Kultura Žďár připravuje program znovuotevření
kina, které proběhne společně se setkáním
Kinomilů. Termín je stanoven na 14. června
2017 od 17.00 hodin v Kině Vysočina. „Všechny
naše Kinomily budeme o akci informovat napří-

V pátek 9. června 2017 se od 20.00 do
půlnoci v Regionálním muzeu města
Žďáru nad Sázavou uskuteční již devátá muzejní noc, tentokrát s podtitulem
OD KOLONISTY K MĚŠŤANOVI.
Nenáročná procházka po bezprostředním okolí žďárské Tvrze provede návštěvníky historií Žďáru od počátků osídlení až po
povýšení na město v roce 1607. Netušíte,
kdo byl Smil z Lichtenburka, k čemu všemu sloužila panská lázeň, kdo a proč mukal, nebo co měl v pracovní náplni rychtář?
Dávní obyvatelé Žďáru vám to rádi povědí
a některé dovednosti si dokonce sami vyzkoušíte! Na konci cesty významná osobnost žďárských dějin prověří nabyté znalosti
návštěvníků, a pokud uspějí, získají malou
pozornost.
Plán cesty obdržíte na Tvrzi! Dobrou
obuv a náladu s sebou!
Po celou dobu muzejní noci bude také
v budově Tvrze zpřístupněna výstava ŽĎÁR
MĚSTEM – 410 let od povýšení Žďáru na
město! V případě nepřízně počasí se mírně upravený program přesune do budovy
Tvrze a do Moučkova domu. Vše ZDARMA!
Srdečně zveme!

Věž opět otevřena
Czech ensemble baroque míří do ZR

Foto: archiv

Kino Vysočina se znovu otevře již 14. června
Od 1. února 2017 probíhá ve žďárském kině
celková rekonstrukce vnitřních prostor.
Nových sedaček, ale i zbytku interiéru se
netrpěliví diváci dočkají již při slavnostním
otevření Kina Vysočina ve středu 14. června 2017. Slavností událost bude určena jak
novým žďárským Kinomilům, tak široké veřejnosti.

IX. MUZEJNÍ NOC
Od kolonisty k měšťanovi

mo e-mailem,“ sdělila marketingová referentka
Hana Vykoukalová. „Na slavnostním znovuotevření najde každý Kinomil svoji cedulku, u sedadla, které si adoptoval. Na místě obdrží také certifikát se svým jménem. Velmi se těšíme na toto
setkání a doufáme, že se nám podaří propojit
fanoušky našeho kina také na přátelské úrovni.
To je totiž hlavním cílem celé „kinomilské“ aktivity,“ doplnila Vykoukalová. Letní přestávka v
promítání je v letošním roce opět naplánována na období letních prázdnin, konkrétně od
poloviny července do poloviny srpna. Od 3. do
6. srpna bude ale ve městě pod taktovkou PO
Kultura Žďár probíhat Letní kino.
S počtem Kinomilů se kino dostalo přes číslo 20, ale postupně stále přibývají. Adoptované jsou převážně jednosedačky a dvousedačky. „Kinomilové jsou z různých prostředí, ať už
nadšení občané, zastupitelé města nebo firmy.
Všichni mají samozřejmě stejné podmínky a nás
těší jejich zájem,“ sdělila Vykoukalová. Do konce května je stále možnost stát se Kinomilem, a
to na webu kinomil.zdarns.cz. Modré sedačky
jsou stále k dispozici. U červeně označených
sedaček jsou již uvedena jména Kinomilů a
tyto sedačky jsou již závazně adoptované.
Každý občan si stále také může přijít sedačku
osobně vyzkoušet. Aktuálně je umístěna v oddělení pro dospělé čtenáře v Knihovně Matěje
Josefa Sychry. 
(red)

10. června 2017 bude v rámci Dne Žďáru
možno od 13.00 do 20.00 vystoupit na věž
kostela svatého Prokopa a rozhlédnout se
po krásách města Žďáru nad Sázavou a jeho
okolí. Prohlídka bude již tradičně doprovázena výkladem pracovníků Regionálního
muzea a zájemci po zdolání sto a tří schodů
získají odměnu v podobě turistického razítka.

Žďár městem - 410 let od
povýšení Žďáru na město
11. června 1607 povýšil František kardinál z Ditrichštejna Žďár na město a stvrdil
a rozšířil jeho výsady. U příležitosti výročí
této události připravilo Regionální muzeum
města Žďáru nad Sázavou v budově Tvrze
výstavu, která návštěvníky seznámí s běžným životem obyvatel po této události a se
vším, co jim tato změna přinesla. Zájemci
navštíví jarmark, pivovar i hospodu, seznámí se s fungováním žďárských cechů i s výrobky místních řemeslníků. Chybět nebude
ani návštěva rathauzu, budovy, v níž zasedala městská rada i soud. V rathauzu také
pracovali úředníci, byla tu uložena městská
pokladna, šenkovalo se zde pivo, skladovala
sůl a v šatlavě se uplatňovalo právo útrpné.
Výstava potrvá od 6. 6. do 10. 9. 2017.


Kamila Dvořáková, Regionální muzeum
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Co je nového v projektu Aktivně pro Žďár?
Od 1. června bude možné podávat návrhy
do participativního rozpočtu, posledním
možným termínem je 30. června. Návrhy
mohou být z jakékoliv oblasti - může se
jednat o zlepšení veřejného prostoru, výstavbu chodníku, kulturní událost, opatření
v dopravě, vzdělávání, volnočasové aktivity či úpravu zeleně. 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. Navrhovatel musí být občan města
Žďáru starší 18 let. Projekt by také svými
podpisy mělo podpořit 15 občanů města.
Více informací, přihlášku i podpisový arch
spolu s kompletními pravidly naleznete na
webových stránkách města pod záložkou
Aktivně pro Žďár. Návrhy je možné podat
buď elektronicky - na e-mailovou adresu
radka.remarova@zdarns.cz, nebo v papírové podobě na podatelně MěÚ Žďár nad
Sázavou.
Na dětských hřištích se s teplejším počasím objevily herní prvky. Na hřiště v ulici
Neumannova přibyly nové branky na fotbal,
hřiště na ulici Nádražní je již hotové a připravené k používání. Také ulice Švermova se v
blízké době dočká nových herních prvků. „S
dalšími dvěma projekty čekáme na přidělení
dotace, poté se vrhneme do práce,” sdělila
komunitní koordinátorka Radka Remarová.

Město sbírá tipy na nové lavičky!

Druhého ročníku se dočkal projekt laviček na přání občanů. V loňském roce bylo
umístěno pět laviček dle přání, například
ke Kauflandu, na Libušíně, u Konventského rybníka či u nákupního centra Žďár. „I
letos se vedení města rozhodlo dát občanům
města možnost navrhnout umístění nových
či opravu stávajících laviček. Celkem bude

realizováno pět nových laviček, které budou
následně osazeny kovovou tabulkou Aktivně
pro Žďár,“ doplnila koordinátorka projektu
Radka Remarová. Stále vám schází lavička
na vašem oblíbeném místě? Rádi byste si
cestou z nákupu někde odpočali, ale nemáte kde? Nebo prostě jenom víte o pěkném
rozhledu, kde by se dalo dobře rozjímat
pohledem do krajiny? Napište do 30. června 2017 na aktivneprozdar@zdarns.cz a do
předmětu uveďte slovo “lavička”. Jednotlivé tipy pak vyhodnotí odbor komunálních
služeb z hlediska možnosti realizace a také
majetkových poměrů pozemků pro umístění navrhovaných laviček.

Hledá se bezpečnostní asistent
pro přechod v Zámku

Mezi projekty, které dlouhodobě zlepšují
život obyvatel našeho města tam, kde bydlí,
patří jeden významný - bezpečnostní asistenti na přechodech u škol. „Bezpečnostní
asistenti, kteří službu vykonávají, si zaslouží
náš obdiv - každý den za jakéhokoliv počasí
stojí hodinu na přechodu u školy či školky a
dohlížejí na bezpečnost našich dětí jdoucích
do škol. Za onu odslouženou hodinu denně
patří asistentům náš velký dík,“ shrnul starosta Zdeněk Navrátil. Kde všude v součas-

né době můžete
každé všední ráno
bezpečnostního
asistenta potkat? Na
ulici Brodská, Revoluční
a Studentská je vždy jeden
bezpečnostní asistent, na ulici Neumannova jsou asistenti tři - před Gymnáziem, na
přechodu u autobusové zastávky i na přechodu do ulice Wolkerova. Celkem je tedy
asistentů šest - pět mužů a jedna žena. „S
prací bezpečnostních asistentů na přechodech jsme spokojeni a i ohlas veřejnosti je
pozitivní - zejména pak ze strany rodičů dětí,
kteří chodí ráno do školy,” doplňil Luboš Skřivánek, koordinátor bezpečnostních asistentů u Městské policie.
Jeden bezpečnostní asistent však schází na přechodu v Zámku, kde přecházejí
zejména děti do zámecké základní školy.
Měli byste o toto místo zájem? Bezpečnostním asistentem se může stát člověk v
produktivním, ale i seniorském věku. Vhodnou osobou pro tuto pozici je občan města
Žďáru nad Sázavou, který vlastní řidičské
oprávnění a má zkušenosti s provozem na
pozemních komunikacích. Vhodný kandidát musí být tělesně i 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, prázdniny
a státní svátky jsou volné. Bližší informace
případným zájemcům podá vedoucí Městské policie Martin Kunc, nebo preventistka
Městské policie Dagmar Pálková. Informace
zájemcům mohou být předány také osobně
na služebně městské policie nebo telefonicky na čísle 566 622 588. 
(klu)

Mladí účastníci dopravního provozu měřili své síly již po sedmé v řadě
Dopravně vědomostní soutěž Besipáček
Žďárský byla Aktivem BESIP vyhlášena
již v březnu letošního roku a ve Žďáře
nad Sázavou se v této podobě konala již
po sedmé v řadě.
Soutěž je určena žákům a studentům
čtvrtých ročníků základních škol, osmých
ročníků ZŠ a tercií víceletých gymnázií. Soutěž má dvě kola. Základním kolem projde
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celá třída. Jde o písemný test, který prověřuje znalosti z pravidel silničního provozu a všeobecných znalostí o městě Žďáru
nad Sázavou. Vítěz třídního kola se účastní
druhého kola, které se koná na dětském
dopravním hřišti (DDH) ve Žďáře nad Sázavou. Zde soutěžící prokazují znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro každého
účastníka silničního provozu. Mimo znalostí
pravidel, dopravních značek, povinné výbavy kola, musí soutěžící také prokázat praktickou dovednost v silničním provozu, a to
jízdou na DDH a ze zdravovědy.
„Letošní ročník byl již sedmý v řadě. A je
stále o co soutěžit. Vítěz soutěže získává poukaz v hodnotě 2 000 korun, druhý 1 500 korun
a třetí 1000 korun. Tyto ceny uděluje odbor
dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou.
Dále jsou každoročně udělovány ceny Městské policie - absolutním vítězům základního
kola v každé kategorii, a to knižní poukázkou
v hodnotě 500 korun,“ sdělil vedoucí odboru

dopravy Městského úřadu Jaroslav Miklík.
„Na realizaci se podílejí Odbor dopravy, který
je zároveň vyhlašovatelem soutěže, Městská
policie, Střední zdravotní škola, Policie ČR a
zaměstnanci Městského úřadu. Poděkování
patří také MŠ Kamarád, která nám na zdravovědu poskytuje zázemí v jedné ze tříd školky,“
doplnil Jaroslav Miklík.
Výsledková listina I. kategorie
1. místo – Synek Štěpán, 4. B 2. ZŠ
2.místo – Mierva Timotej, 4. C 4. ZŠ
3. místo – Boušek Jakub 4. Z ZŠ Zámek

Výsledková listina II. kategorie

1. místo – Kadlecová Barbora, tercie
Gymnázium Neumannova
2. místo – Niederlová Eileen, 8. B 2. ZŠ
Komenského 2
3. místo – Pátková Kristýna, 8. B 2. ZŠ
Komenského 2

(red)

Městský úřad informuje

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy
Před

Po

V rámci údržby a oprav městských komunikací byla s finanční podporou z Fondu Vysočiny opravena jedna z
nejpoškozenějších částí cyklostezky podél Sázavy u Libušína.

Odbor komunálních služeb

Třídění odpadů i jarní úklid města se týká nás všech
Třídění odpadů na hřbitovech

Na hřbitovy na ulici Jamská a na Zelenou
horu byly umístěny kontejnery na tříděný
odpad. Ke kontejnerům na komunální odpady pak od dubna 2017 přibyly i kontejnery na plasty, sklo a bioodpady. „Žádáme
občany o třídění těchto komodit, abychom
ušetřili finanční prostředky a vše nemuseli
odvážet nevytříděné na skládku,“ sdělila pracovnice odboru komunálních služeb Miluše Kozáková. Ušetřené peníze pak mohou
směřovat opět do drobných oprav ve městě.

Ke třídění bioodpadů je nutno přistupovat odpovědně

Odbor komunálních služeb Městského
úřadu upozorňuje občany města na stížnosti ze strany zpracovatele bioodpadu. Velmi
se zhoršila kvalita sváženého bioodpadu,
zejména z bytových domů. I přes veškerou
snahu si s plastovými obaly, ve kterých je
často bioodpad do nádob odkládán, sys-

tém bioplynové stanice neporadí, neboť
bioplynová stanice není spalovna. „Pro lepší
informovanost obyvatel jsme nechali vyrobit
samolepky na kontejnery 1100 l k bytovým
domům,“ sdělila Kozáková. Biopopelnice se
od dubna opět vyvážejí každý týden.
„Dle pracovníků bioplynové stanice je odpad z okolních obcí v nesrovnatelně lepší kvalitě než od žďárských občanů. Zde je také nutno připomenout, že za uložení komunálního
odpadu na skládce zaplatíme 850 Kč namísto
320 Kč za bioodpad, a také cesta na skládku
je finančně nákladnější než místní bioplynová
stanice. Žádáme občany především v bytových domech o důsledné třídění!“ doplnila
Kozáková.

Odpady a zhodnocení jarního úklidu

Od konce března do 13. dubna 2017 se
v rámci jarního úklidu uskutečnil svoz nebezpečného odpadu ve Žďáře nad Sázavou
a místních částech Veselíčko, Mělkovice,

Stržanov a Radonín. Při tomto svozu odevzdali občané města 26 kusů pneumatik,
30 kg léků a 1140 kg barev. „Dále jsme ve
zpětném odběru pro kolektivní systémy svezli
od občanů 26 televizorů, 3 monitory, 4 lednice, 5 praček, 6 vařičů, 9 rychlovarných konvic,
7 žehliček, 5 mikrovlnných trub, 15 vysavačů,
16 zářivek, 19 monočlánků, 13 fénů a 42 kusů
ostatního elektra,“ sdělila Miluše Kozáková.
Následně v době od 3. do 13. dubna
2017 probíhala druhá část jarního úklidu.
Na 26 stanovištích města a ve 4 místních
částech byly přistaveny velkoobjemové
kontejnery na objemný odpad a odpad ze
zeleně. Rovněž byly průběžně sváženy další
kupky odložené na veřejném prostranství.
„Děkujeme všem občanům za dodržování
časového harmonogramu při jarním úklidu a
úklid veřejných prostranství města,“ poděkovala Kozáková za odbor komunálních služeb.
Odbor komunálních služeb

Kam se mohu obrátit v případě
problémů spojených s údržbou městské zeleně?
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 
(red)
Pasportizace zeleně ve městě řeší území 119 ha travnatých ploch a více než 10 tisíc kusů dřevin. 

Foto: Vladimír Sýkora
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Představujeme nové tváře Městského úřadu

Městskou hromadnou dopravu čekají od července změny, nové bude i logo

Výměna stráží. Od 2. května 2017 působí na pozici referentky odboru komunálních služeb Městského úřadu paní Alena
Šimková, která ve funkci vystřídala paní Drahoslavu Komínkovou, ta se v rámci interního výběrového řízení přesunula na
referentskou pozici zajišťující volby. Nové pracovnici jsme položili několik otázek.
Jaké bylo Vaše předchozí zaměstnání?
Začínala jsem v psím salónu, kde jsem stříhala pejsky. Vyzkoušela jsem si práci v logistice velkého výrobního podniku v oblasti
celních deklarací. Ale až jako úředník bytového referátu městského úřadu v Královéhradeckém kraji jsem se skutečně našla. Těšilo mě, když jsem někomu pomohla vyřešit
potíže s bydlením.
Jaké jsou Vaše záliby?
Snažím se svůj volný čas využít aktivně a
vést ke sportu především děti. Chodíme
plavat, lyžujeme, bruslíme, jezdíme na kole
a chodíme na houby.
Proč jste se ucházela o pozici referentky
odboru komunálních služeb? A na co se v
práci nejvíce těšíte?
Přistěhovala jsem se s rodinou na Vysočinu,
bydlíme nedaleko Žďáru nad Sázavou. Dříve
jsem pracovala na bytovém referátu jiného
městského úřadu a práce se mi velmi líbila.
Po privatizaci velké části bytového fondu
jsem přešla na finanční odbor, kde jsem
vymáhala nedoplatky za pokuty udělené

Alena
Šimková
referentka odboru
komunálních
služeb Městského
úřadu
- místní poplatek za
komunální odpad
- stánkový prodej
mimo městskou
tržnici


městským úřadem ve správním řízení. Změn
v osobním životě bylo dost, proto jsem tady
hledala pracovní příležitost, ve které bych
mohla navázat na svou předchozí kariéru.
Pozice referenta je především práce s lidmi.
Město je takové, jací jsou jeho obyvatelé, a
já se těším, že jejich prostřednictvím Žďár
nad Sázavou lépe poznám.
Jak snášíte vysoké pracovní nasazení a
co je pro Vás tím největším odpočinkem?

Foto: adl

Jelikož jsem poměrně aktivní člověk, mám
raději, když se v práci něco děje. Dostanu se
do vyššího tempa a více práce pak stihnu
i doma. Odpočinu si až večer, když uložím
děti, sednu si k nekonečnému seriálu a vezmu si pletení.
Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?
Potěšilo mě, že jsem ve výběrovém řízení na
tuto pracovní pozici uspěla v poměrně silné
konkurenci.(adl)

AKTUÁLNĚ: Městský úřad Žďár nad Sázavou se stal nejlépe
hodnoceným úřadem v České republice
Kdo chce mít po návštěvě radnice dobrý pocit, může zvážit stěhování do Žďáru nad Sázavou. Ve středu 17. května 2017 proběhlo v
Benešově slavnostní vyhodnocení a předání
ocenění zástupcům městských úřadů obcí s
rozšířenou působností - Přívětivý úřad. Žďár
nad Sázavou uspěl na výbornou a v letoš-

ním roce se v konkurenci dalších 165 hodnocených úřadů stal tím nejlepším úřadem
v kraji i v celé České republice. Hodnotilo se
celkem 56 různých kritérií. Více informací
naleznete v červnovém vydání Žďárského
zpravodaje.

(red)

Aktuální nabídka zaměstnání
Hledáte práci a chcete pracovat pro město Žďár nad Sázavou?

Tak neváhejte a ozvěte se nám. Více informací o aktuálně nabízených pracovních pozicích naleznete na
webu města www.zdarns.cz

Nabídka zaměstnání

Ředitel/ka příspěvkové organizace SPORTIS
Hledáme nové
kolegy. 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.
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Ředitele/ředitelku PO Sportis jmenuje do funkce Rada města Žďár nad Sázavou. Předpokládaný nástup:
červenec - září 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 9. června 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 SPORTIS“

Referent / ka oddělení projektů a marketingu – mediální koordinátor/ka

Pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem srpen - říjen 2017. Platové zařazení
třída 10. Pracovní pozice není zařazena jako úředník.
Přihlášky doručte do 23. června 2017 do 12 hodin na adresu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Na obálku uveďte „Výběrové řízení – mediální koordinátor/ka“.
Případné informace podá: Nikola Adlerová, tel. 566 688 331, nikola.adlerova@zdarns.cz, www.zdarns.cz

Město připravuje změnu linkového vedení městské hromadné dopravy, od
začátku prázdnin začne ve Žďáře jezdit
devět linek MHD označených čísly. Dojde
ke změnám ve vedení tras i přečíslování
linek, nicméně ceny jízdného, i přes aktuální zvýšení doplatku města na MHD,
zůstanou stejné. 1. července se představí
i nové logo městské hromadné dopravy.
Ve Žďáře nad Sázavou dosud jezdí šest
linek. Doplňkovými písmeny jsou však rozšiřovány až na linek čtrnáct. I z toho důvodu
by nový systém měl být přehlednější a jednodušší. Linky budou rozděleny na takzvané pracovní a periodické, ty druhé pojedou
každou hodinu ve stejnou minutu. „Periodická bude linka číslo 2, která zůstala víceméně zachovaná, linka 4, jež kopíruje trasu linky
4B, linka 5 a také osmička, která bude bývalou
linkou 4C,“ přiblížil starosta města Zdeněk
Navrátil.
Město Žďár nad Sázavou koncem března vyhlásilo soutěž o logotyp připravovaného linkového vedení MHD Žďár. Soutěž
probíhala od 20. března 2017 do 2. dubna
2017. Celkem do soutěže přišly návrhy od
patnácti účastníků. Někteří účastníci poslali

i více návrhů, ty však byly vždy hodnoceny
jako jeden. Všechny doručené návrhy byly
zbaveny identifikačních údajů a v této anonymní podobě předloženy hodnotitelům. Ti
svými hlasy vybrali tři nejlepší návrhy, které
pak byly prezentovány radě města, která
Logo autora Milana Kozla obsadilo první místo.
určila konečné pořadí. Pro účely vyhodnocení byla stanovena hodnotitelská komise,
jejíž členové následně hlasovali o umístění
Kritizované nedostatky stávající
jednotlivých návrhů. V hodnotitelské komižďárské MHD:
si zasedli zástupce komise pro marketing a
• nepravidelné a nepřehledné trasokomunikaci, externí grafik města, zástupce
vedení a rady města, zástupce Fakulty dování spojů linek
pravní Univerzity Pardubice a zástupce do• variabilita mezi spoji na linkách, a to
pravce, který MHD provozuje – firmy ZDAR,
i periodických
 

a.s. „Soutěžícím, kteří se umístili na prvních
• malá četnost spojení mezi nádražím
třech místech, náleží odměna - 1. místo bude
a Žďár 2 a Žďár 5
ohodnoceno částkou 8 000 korun, 2. místo
• omezení nabídky v dopoledním přečástkou 4 000 korun a třetí místo částkou 1
pravním sedle
000 korun,“ sdělila marketingová referentka
• MHD nezajíždí na sídliště Klafar
Hana Vykoukalová. „Již známe jména vítězů.
• horší obslužnost podniků, škol
Vítězem se stal pan Milan Kozel, na druhém
• problémy s návazností mezi MHD a
místě se umístila paní Iva Utinková a třetí mísvlaky (zejm. rychlíky)
to náleží panu Václavu Černíkovi,“ doplnila
• není tarifní provázanost linek s InVykoukalová. Výsledky a veškeré soutěžní
tegrovaným dopravním systémem
návrhy naleznete na webu města www.
Jihomoravského kraje
zdarns.cz v aktualitách.

(red)

„Úspěšné město je to, kde bohatí jezdí veřejnou dopravou,
a nikoliv to, kde chudí jezdí autem,“ říká starosta města.
Od prvního července letošního roku vejdou v platnost změny týkající se linek
ždárské MHD. Proč město ke změnám vůbec došlo? A jaký je názor starosty města,
si můžete přečíst v následujícím krátkém
rozhovoru se Zdeňkem Navrátilem.
Proč město přistoupilo ke změnám v MHD?
Co vás k tomu vedlo?
Diskuse o změnách v linkovém vedením
žďárské MHD se vedou již od roku 2010. Důvody pro zásadnější změny spočívají především v nepravidelném a nepřehledném trasování spojů linek. Dále máme malou četnost
spojení mezi nádražím a městskými čtvrtěmi
Žďár 2, Žďár 5 a průmyslovou zónou Jamská.
Město se rozrostlo o sídliště Klafar, které je
třeba rovněž dopravně obsloužit. Dalším z
důvodů byla i horší obslužnost žďárských
podniků a škol a opakující se problémy s návazností mezi žďárskou MHD a vlakovou dopravou. Zde se jedná především o rychlíkové
spoje. Na jaře roku 2015 jsme se proto rozhodli pracovat na úpravě linkového vedení
tak, aby výše uvedené nedostatky byly v co
největší míře odstraněny.
Co vnímáte Vy osobně jako tu nejzásadnější změnu, která nás od prvního července potká?
Za sebe osobně za nejzásadnější změnu
hodnotím zjednodušení celého MHD. Žďár
bude mít nově 9 barevně odlišených linek.
Zmizí tak unikát v rámci České republiky, že
máme linky označovány čísly a zároveň pís-

meny. Takové značení je především pro návštěvníky města velmi složité a odrazuje od
využívání MHD. Druhým pilířem avizovaných
změn je periodicita, u linek č. 2, 4, 5 a 8 si občan napříště musí pamatovat pouze minuty,
ve kterých autobus z jejich zastávky odjíždí.
V každé další hodině se tento čas již opakuje.
U periodických linek zmizí rovněž „přestávky“
v poledne, to znamená, že spoje budou jezdit
od rána až do večera. Nejde však o žádnou
revoluci. Základní žďárské linky, jako jsou
oblíbené 2 a 4, se z hlediska trasování téměř
nemění. I u ostatních linek jsme kladli důraz
na to, aby změny byly pro uživatele MHD co
nejvíce pochopitelné.
Kdy změny začnou platit? Plánujete nějaký „zkušební“ provoz?
MHD v novém kabátu odstartuje provoz v
sobotu 1. 7. 2017. Termín je zvolený záměrně. MHD je totiž v letních měsících využívána
přece jen o trochu méně, lidé tak budou mít
více prostoru si na změny zvyknout a případně se jim přizpůsobit. To se týká především
žáků a studentů škol a zaměstnanců, kteří v
létě čerpají dovolenou. Je jasné, že změny budou někomu vyhovovat více, někomu méně.
V průběhu provozu se také může ukázat, že
některé linky či časy spojů ne úplně vyhovují,
a to přesto, že jsme v této věci realizovali na
poměry Žďáru velmi rozsáhlé šetření v oblasti tzv. dopravních proudů. I proto počítáme s
tím, že od 1. 7. do 31. 12. 2017 se bude jednat
víceméně o zkušební provoz, během kterého
bychom rádi sbírali připomínky, návrhy na

doplnění či změny v MHD. Od nového roku
bychom pak linkové vedení rádi finalizovali.
Připomínky mohou občané směřovat jak na
pracovníky odboru komunálních služeb, tak
přímo dopravci – firmě ZDAR. V provozu je
také speciálně e-mail mhd@zdarns.cz.
Nečeká nás od 1. 7. zmatek? Kde mohou
lidé najít dostatek informací?
Základní informace k novým jízdním řádům a k síti linek MHD budou v nejbližší době
k dispozici na stránkách města v oddíle MHD,
dále na stránkách dopravce www.mhdzdar.
cz a samozřejmě ve Žďárském zpravodaji.
V červnu počítáme s tím, že součástí zpravodaje bude praktická příloha, kde čtenář
najde veškeré linky, mapku a další informace o MHD. Individuálně budeme informovat
všechny školy, významné žďárské zaměstnavatele a další instituce. Věřím, že marketingové kampaně k zavedení nového linkového
vedení žďárské MHD si všimne opravdu každý. A pro nás bude zásadní, aby 1. 7. 2017
byly všechny zastávky řádně označeny a aby
všechny potřebné informace uživatel MHD
našel i v elektronických jízdních řádech. Rada
města k této věci přistupuje velmi zodpovědně a počítá rovněž s uvolněním prostředků na
dobudování zastávek ve čtvrti Klafar.
Děkuji Vám za rozhovor. Nikola Adlerová

Praktická příloha o změnách v MHD již v
červnovém čísle Žďárského zpravodaje.
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Žďár nad Sázavou navazuje na dlouholetou spolupráci
mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

Ocenění města Žďáru nad Sázavou převzala
dvaadevadesátiletá žďárská rodačka
Historicky druhou cenu města Žďáru nad
Sázavou převzala v letošním roce dvaadevadesátiletá rodačka paní Jaroslava
Doležalová. Nominovali ji občané pro její
osobní statečnost v době druhé světové
války.
Hrozil jí koncentrační tábor nebo trest
smrti, přesto ani na chvíli nezaváhala. Za
druhé světové války se starala o židovskou
dívku a zachránila jí život. Teprve teď se o její
statečnosti začíná mluvit. 92 letou Jaroslavu
Doležalovou ocenili zastupitelé a občané

jejího rodného města. Slavnostní předání
ocenění proběhlo v úzkém kruhu na Staré radnici ve středu 10. května 2017. „Paní
Jaroslava Doležalová ve své osobě snoubí
vlastnosti, jako jsou lidskost, sounáležitost,
čestnost. Tyto vlastnosti byly předpokladem
pro čin odvahy a hrdinství, kdy během války
ukrývala židovské děvčátko. Jsem rád, že občané města díky předávání tradic tento příběh
našli. Jsem rád za takové občany města, jako
je paní Jaroslava,“ sdělil místostarosta města
Josef Klement.
(red)

Aktuality

V květnu navštívil, společně s krajskou
delegací, radní a zastupitel města Žďáru nad Sázavou Radek Černý ukrajinské město Chust. Své dojmy z pracovní
návštěvy popsal pro čtenáře Žďárského zpravodaje.

Cena města Žďár nad Sázavou

Foto: adl

„Ten, kdo zachrání jednu duši Izraele, jako by zachránil celý svět.“
Píše se rok 1944 a v protektorátním Žďáru, blízko restaurace Táferna, kterou provozuje její rodina, žije se svým manželem
devatenáctiletá Jaroslava Doležalová. V nedalekém zámku je umístěna německá posádka, provádějící i časté namátkové kontroly v okolí. V té době zajíždí pravidelně do
Žďáru obchodně pan Vilhelm z Prostějova a
při svých jednáních u rodiny přátel Jaroslavy
Doležalové hledá někoho, kdo by ukryl jeho
pětiletou dceru Jarmilku Vilhelmovou. Jarmilka se narodila 15.7.1939 panu Vilhelmovi
a jeho manželce Friderice, rozené Ballekové.
Rodina Ballekova patřila k mnoha
rozvětveným židovským prostějovským
rodinám. Do této rodiny se 30.6.1911 narodila i Friderika Balleková, která se později
provdala za pana Vilhelma. Pan Vilhelm byl
katolík a jako takový byl v době zavedení
protižidovských opatření za protektorátu
jistě konfrontován a bylo mu doporučeno
se s židovkou Friderikou rozvést a mít klid.
Tím by jí prakticky podepsal rozsudek smrti. Pro pana Vilhelma ale pojmy jako láska
a morálka nebyly prázdnými slovy, s paní
Friderikou se nerozvedl a po osvobození jí
těžce nemocnou tyfem odnesl na rukou z
terezínského ghetta k lékaři do Prahy. Paní
Frederika musela nastoupit do jednoho z
posledních transportů z Prahy do Terezína v

lednu 1945, ve kterém bylo 1047 osob převážně právě ze smíšených manželství. Ano, i
v době pár týdnů před koncem války chtěli
ti, kteří opovrhovali životy i sotva narozených dětí, pokračovat ve svých zrůdných
činech. U většiny rodiny maminky malé Jarmilky se jim to „povedlo“. Životní pouť členů
rodiny Balleků skončila v plynových komorách Osvětimi, Lodži nebo jiných místech v
okupovaném Polsku...
Vraťme se ale zpět v čase i v místě do
Žďáru do pozdního jara 1944. Paní Jaroslava
Doležalová byla tehdy požádána o pomoc a
úkryt pro pětiletou židovskou holčičku Jarmilku. Nezaváhala ani na okamžik a přesto,
že věděla, že jde o židovku, řekla: „ Přiveďte
ji, bude u nás.“ Co vedlo tuto mladou, jistě
krásnou a inteligentní dívku k té odpovědi? Mohla si přece užívat svého mladého
života bez starosti. Ona ale vzala na sebe
odpovědnost za život malého děvčátka. S
Jaruškou, jak paní Doležalová malé Jarmilce
říkala, pak trávily mnoho času na procházkách v lesích okolo Vápenice. Paní Doležalová zajistila Jarušce u světnovského starosty
i falešnou policejní přihlášku pro případ
prozrazení. Jaruška byla milé, inteligentní
a veselé dítě a k paní Doležalové a jejímu
manželovi si vytvořila krásný vztah.
V srpnu 1945 se u domu paní Doležalo-

Slavnostní předání Ocenění města Žďáru nad Sázavou na Staré radnici. 
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Foto: Nikola Adlerová

vé objevili rodiče malé Jarmilky. Přijeli poděkovat za čin, kterým pomohla zachránit
jeden lidský život. Paní Doležalová Jarmilku
poté už nikdy nekontaktovala a osobně neviděla. Vysvětluje to tím, že nechtěla děvče
uvádět do pozice, kdy by jí Jarmilka musela
být vděčná a cítila se jí zavázaná. Nemohu
v té souvislosti nepřipomenout jeden z nejvyšších hodnotových pilířů židovské víry.
Je jím uskutečnování skutků milosrdenství,
kdy ty nejdůležitější směřují tam, kde nelze
očekávat a vyžadovat poděkování a odměnu. Přesně tak se zachovala paní Jaroslava
Doležalová.
Před několika dny jsem měl tu čest paní
Doležalovou navštívit. Uvítala mě elegantní,
bystrá a usměvavá dáma, které by nikdo jejich 92 let nehádal. Skoro dvě hodiny jsem
se zájmem poslouchal vyprávění o jejím životě, třeba i o tom, jak se jako dvanáctiletá
zúčastnila pohřbu prezidenta Masaryka, jak
její maminka v době perzekuce židů neváhala říci před Táfernou stojícímu židovi, který nesměl dovnitř, ať jde dál, protože to pro
ní byl především člověk. Během rozhovoru
jsem tlumočil otázku, zda by bylo možné jí
navštívit a oficiálně poděkovat zástupcem
příslušného diplomatického zastoupení v
ČR. Sklopila oči a řekla, že se přece nemůže srovnávat třeba s takovým Wintonem (sir
Nicholas Winton).
Paní Doležalová, dovolím si zdvořile v
tomto s Vámi nesouhlasit. Váš čin je naprosto srovnatelný se všemi podobnými, včetně těch sira Wintona. Protože znám velmi
dobře jednu ze zachráněných Wintonových
dětí, která se s ním mnoho let setkávala a
zná jeho myšlenky, dovoluji si tvrdit, že by i
on Váš čin hodnotil velmi vysoko. Sir Nicholas Winton, stejně jako Vy, chtěl pomoci při
záchraně dětí.
Vážená paní Doležalová, stejně tak, jak
jsem začal děkovným citátem z Talmudu
pro Vás, podobným textem bych Vám na závěr rád poděkoval:
„...dám jim v domě svém a mezi zdmi
svými místo a jméno lepší nežli synů a dcer.
Jméno věčné dám jim, kteréž nebude vyhlazeno.“
Martin Růžička

společné akce kulturní, sportovní, vzdělávací, které přispívají k vzájemnému poznání
a přátelství obyvatel obou regionů.
Jako zastupitel našeho města jsem měl
možnost zúčastnit se pracovní cesty na Zakarpatí, kterou v květnu organizoval Kraj Vysočina. Věřte mi, že vidět a zažít je mnohem
důležitější, než jenom diskutovat nebo číst
materiály. Setkal jsem se také s představiteli
města Chust, kteří o přímou spolupráci se
Žďárem stáli už v minulém volebním období a opakovaně. Vyřídil jsem pozdravy a deklaroval náš seriózní zájem i ambici povýšit
naše vazby na novou úroveň. Věřím, že by
mělo smysl přiřadit naše města k partnerským, jako to funguje mezi Jihlavou a Užgorodem, městem Pelhřimov a Mukačevo.

Spojí obě města nové partnerství?
Vasyl D. se narodil v Uhersku, tedy v Rakousko-uherské monarchii. Mládí prožil v
Československu. Druhou světovou válku v
Maďarském království. Většinu života strávil
v Sovětském svazu a zemřel na Ukrajině. Že
by světoběžník? Ale, kdeže. Celý život nevytáhl paty z Mukačeva. Taková je historie
Podkarpatské Rusi. Drsná a bolestná. Taková
je i přítomnost v dnešní Zakarpatské oblasti
Ukrajiny.
Rusinové, Urajinci, Maďaři a další národnosti, kteří dnes žijí v této krásné zemi, se
ale většinově s vděčností shodnou, že období největšího hospodářského pokroku
a rozvoje společnosti bylo ve dvacátých a
třicátých letech 20. století, kdy byla tato krajina součástí Československé republiky. Byly
položeny základy systému demokratické
státní správy, samosprávy, školství, zbudována potřebná infrastruktura. Naši předkové, a že zde žilo a pracovalo více než 30 tisíc
Čechoslováků, vytvořili obrovské dílo, ze
kterého místní často žijí dodnes.

Spolupráce mezi Krajem Vysočina a
Zakarpatskou oblastí Ukrajiny trvá
již více než 10 let.
Již před 10 lety podepsali představitelé
Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti smlouvu o spolupráci. Nezůstalo jen u formalit a
několika zdvořilostních návštěv. Ve vzájemné komunikaci i prostřednictvím zřízených
orgánů, jako je Stálá konference či Dobročinný fond ViZa, byly realizovány, obvykle ze
zdrojů EU, stovky projektů v oblasti školství,
mládeže, sociální a zdravotnictví. Ten seznam je opravdu dlouhý. Je to vždy polovina nákladů na rekonstrukce budov, které
jsou často v původním prvorepublikovém
stavu, jako jsou výměny oken, zateplení,
oprava střechy, sociálních zařízení, renovace topení atd. Stejně důležitá a prospěšná
je i realizace tzv. měkkých projektů, což jsou
výměnné pobyty dětí, mládeže, studentů,

Jubilejní škola Masarykova 1932.

charakter obou regionů, co se týče krajiny,
tradice kulturní a křesťanské i zkušenost s
budováním socialismu. Blízká si je mentalita
slovanských národů a jejich jazyky. Ukrajinština je silně podobná slovenštině. I když
pozor, např. když řeknete, že je to úžasné,
tak to v ukrajinštině znamená hrozné. Nebo
zápach je vůně. A víte, jak se řekne prosím
– buď láska! O český jazyk mají Ukrajinci
upřímný zájem i proto, že v naší zemi žije a
pracuje početné společenství krajanů.

Spolupracovat se vyplatí.

Delegace z ČR v městě Chust.

V současnosti jsou partnery města Žďár
obec Cairanne ve Francii, s necelou tisícovkou obyvatel, město Flobecq v Belgii, které
má přes 3 tisíce občanů, a německé město
Schmölln, kde žije asi 13 tisíc lidí. Všechny
leží západním směrem od České republiky,
ve vyspělé a bohaté společnosti.
V tomto kontextu mně osobně dává
partnerství s městem Chust potenciál další
kvality a přidané hodnoty. Okresní město
Chust má 28 tisíc obyvatel. Máme kus společné historie a možnost navázat na odkaz
píle a zájmu našich předků. Podobný je

Deset let prokazatelně efektivní a mimořádně úspěšné spolupráce obou krajů
je zárukou. Kolegium zkušených a znalých
lidí nám ochotně nabízí know how a místo v
týmu. Můžeme spojit příjemné s užitečným.
Obohatit se poznáním a přátelstvím, přitom
i pomoci těm, kteří měli v historii méně štěstí a příležitostí. Osobně jsem se přesvědčil,
že upřímný vděk a dětské úsměvy za to stojí. Nám to může také pomoci. Například si
uvědomit, že samozřejmé jistoty a komfort
našeho běžného života jsou pro jiné naprosto nedostupné. Kdo to dokáže, může si
připomenout i lidské hodnoty, jako rodina,
pokora, ale i např. zdravé vlastenectví, které jsou u nás všeobecně více rozmělněné a
zfalšované.
Tak buď láska!

Radek Černý,

radní a zastupitel města

Představení v tradičních krojích.
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Aktuality

Žďárský úřad obhájil druhé místo a získal ocenění hejtmana
Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Do druhého ročníku soutěže vyhlašované Krajem Vysočina a partnery se přihlásilo 31 subjektů, o pět více než před
rokem. Žďár znovu obsadil druhé místo.
„Zvyšující se zájem o soutěž mezi velkými i
malými firmami, veřejnou správou měst i obcí
nás přesvědčuje, že subjektům se sídlem na
Vysočině nechybí smysl pro odpovědné chování vůči zaměstnancům, klientům, podnikatelskému i životnímu prostředí. Všichni ocenění jsou vzorem pro své okolí, jsem přesvědčen,
že v kraji působí mnoho dalších, které aktivně
přispívají k rozvoji, jen o tom zatím zbytečně
skromně mlčí,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Žďár nad Sázavou i v letošním roce obhájil svoji pozici a v kategorii veřejný sektor obce obsadil druhé místo. Lépe se umístilo
už jen město Třebíč, třetí příčku si přisvojil
Humpolec. „Osobně jsem velmi hrdý na zapojení a výsledky zaměstnanců Městského
úřadu ve Žďáře nad Sázavou v Ceně hejtmana
za společenskou odpovědnost . Obhajoba 2.

místa potvrzuje, že dlouholetá snaha a zájem
o zvyšování kvality veřejných služeb, jejich
sociální, ekonomický a environmentální dopad nám není lhostejný. Věřím, že dobrovolná
práce více než 1/3 zaměstnanců v pracovních
skupinách a týmech pomáhá nejenom k
udržení mezi nejlepšími úřady Kraje Vysočina a ČR, ale dává nám smysl a uspokojení z
mnohdy nelehké práce s lidmi a pro lidi,“ sdělil
tajemník Městského úřadu Jan Havlík, který
cenu osobně v dubnu přebíral.
Udělovat ceny hejtmana Kraje Vysočina
za společenskou odpovědnost se rozhodlo
vedení kraje z důvodu podpory konceptu
společenské odpovědnosti, která se příznivě podepisuje na rozvoji regionu, mění
společenské klima, přispívá k ochraně životního prostředí a zlepšuje životní podmínky.
Cílem soutěže je mimo jiné vyzdvihnout
práci všech, kteří věnují péči svému okolí
nad rámec svých povinností, a poukázat na
dobré praxe firem, měst a společností. Cenu
hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spo-

Slavnostní převzetí ceny hejtmana kraje.  Foto: archiv

lupráci se Sdružením pro oceňování kvality
subjektům působícím v Kraji Vysočina za
podpory partnerů: Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o. Do soutěže se mohou
přihlásit všechny podnikatelské subjekty
jakékoli velikosti, organizace veřejného sektoru, obce, ale také neziskové či příspěvkové organizace, které působí na území Kraje
Vysočina.

(red)

Jak pokračují stavební a rozvojové projekty
Sídliště Vodojem

Rekonstrukce povrchů ulice Kavanova,
Mánesova byla rozšířena o část veřejného
osvětlení směrem k bytovým domům na
ulici Novoměstská. V současné době se čeká
ještě na povolení tohoto veřejného osvětlení, následně bude vypsáno výběrové řízení
na dodavatele stavby. Stavba bude probíhat pravděpodobně v době od července do
konce letošního roku. Občané ulic budou
včas informování zprávami do poštovní
schránky.

Skatepark

Na základě výběrového řízení na dodavatele stavby bude od června do 30. září
2017 realizovat a.s. PORR, Skály 1. část REVITALIZACE SPORTOVNÍ ZÓNY STREETPARK,
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, tedy konkrétní skatepark. Objekt hřiště bude umístěn mezi novou komunikací na most na Klafar a zdrží za
sportovní halou. Stavba ve výši 6,5 milionů
korun včetně DPH bude realizována podle
projektu zpracovaného Ing. arch. Rudolfem
Grimmem, Žďár nad Sázavou.

Cyklotrasa na Nové Veselí

V loňském roce, od 27. září do 30. listopadu 2016 provedla na základě výběrového řízení firma COLAS CZ a.s., závod Žďár nad Sázavou stavbu nového povrchu na původní
polní cestě mezi křížkem u lesa na katastru
Budče a rybníkem na Nové Veselí v celkové
délce 994 metrů, stezka navazuje na trasu z
Nového Veselí. Náklady stavby dosáhly 4,2
milionu korun. Stavba byla realizována podle projektu Ing. Matýska, UNIPROJEKT, Žďár
nad Sázavou. 
(orup)

Obyvatelé Žďáru a jeho okolí jezdí celý květen do práce na kole
Žďár nad Sázavou se již druhým rokem
zapojil do kampaně Do práce na kole.
Kampaň Do práce na kole je celorepubliková, letos se koná její sedmý ročník.
Záměrem projektu je upozornit na výho-

dy toho, co se stane, když více lidí změní
své dopravní návyky a přesedlá z aut na
kola. Navíc si účastníci pravidelnou jízdou
zlepší nejen svoji kondici, ale i náladu a
možná rovněž vztahy s kolegy. Společně

tak přispějí k čistšímu ovzduší. A nově se
mohou přidat i lidé, již k dopravě do práce využívají chůzi, běh anebo třeba koloběžku. Do klání Do práce na kole se letos
zapojilo 33 měst z celé České republiky.
Vyhodnocení celé akce proběhne v
sobotu 17. června 2017 od 17.00 hodin v
areálu hotelu Tálský mlýn. Hlavní výhrou
je kolo, které do soutěže věnoval Kraj Vysočina. 
(red)

Víte, že...

Tým Městského úřadu Žďár nad Sázavou. 
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Foto: adl

Víte, že se chodci po cyklostezce mají
pohybovat vlevo? Podle § 53 odst. 3
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním
provozu, platí: „Kde není chodník nebo
je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém
okraji vozovky.“ 
Odbor dopravy

Příspěvkové organizace města

Základní umělecká škola Františka Drdly slaví 90 let
a připravuje k oslavám bohatý program
Starší název LŠU (Lidová škola umění)
byl v roce 1990 změněn na ZUŠ (Základní umělecká škola). Původní název je ale
natolik vžitý, že se s ním setkáváme stále. Škola, která je mezi lidmi spíše známá
pod názvem „liduška“, „lidovka“ nebo
„hudebka“, v letošním roce oslaví 90. výročí.
V roce 1927 byla založena a v roce 1928
úředně potvrzena hudební škola ve městě
Žďáře. Tento a příští rok se tedy ZUŠka zaměří na oslavy 90. výročí od svého založení.
První vlaštovkou již byla dubnová soutěž O
žďárského muzikanta 2017. Koncem listopadu 2018 navíc uplyne 150 let od narození žďárského rodáka, houslisty a skladatele
Františka Drdly. I tomuto významnému výročí se bude umělecká škola především v
příštím roce věnovat.
Hlavním smyslem ZUŠ je vzdělávání v
uměleckých oborech, výsledky společné
práce učitelů a žáků jsou však nejlépe vidět
při akcích pořádaných pro veřejnost. Proto
učitelé pravidelně se svými žáky vystupují ve městě, v regionu i po celé republice.
„Tento typ škol je ve světě zcela ojedinělý a
mnohé státy nám tak hustou síť uměleckých
škol, které poskytují základní vzdělání mladé
generaci, velmi závidí,“ sdělila ředitelka Základní umělecké školy Františka Drdly Dana
Foralová. „Mezi absolventy ZUŠ je většina našich profesionálních umělců ve všech oborech,
a to jak hudebním, výtvarném, tanečním, tak i
literárně dramatickém. ZUŠ má zcela ojedinělé postavení a funkci v českém školství. V našem městě je pouze jedna, žáci ji navštěvují až
odpoledne po docházce do ZŠ a SŠ a je úzce
zaměřena na umělecký rozvoj dětí a mládeže.
Ale pozor, je to opravdu škola s uměleckými
obory a ne kroužky, jak často můžeme chybně
slyšet,“ zdůraznila Foralová.
ZUŠ Františka Drdly se bude v letošním
a příštím roce podílet hned na několika významných kulturně společenských akcích.
V úterý 30. května 2017 se spolu s dalšími
355 ZUŠkami zapojí do celostátní akce na

Sportis informuje 
Relaxační centrum – v dubnu navštívilo bazénovou část 15 307, wellness 2 908 a solnou
jeskyni 106 klientů.
Zimní stadión – v současné době provádíme běžnou údržbu celého zimního stadionu
vč. technologického zázemí, v průběhu letošní
odstávky předpokládáme několik úprav spojených se šatnami, zázemím pro hokejisty a stavebními úpravami pro stolní tenis, informovat
vás budeme v dalších číslech zpravodaje.
Rychlobruslařský ovál – po skončení tradiční pouti bude probíhat výměna povrchu
oválu včetně nových obrubníků, oprava komunikace mezi oválem a zimním stadiónem a
výměna plotu.
Fotbalový stadión – jarní fotbalová sezóna
je již v plném běhu, v letošním roce je zatím v
plánu zahájení výstavby budovy pro zázemí

podporu ZUŠ v ČR – ZUŠ OPEN, nad kterou mimo jiných umělců převzala záštitu i
pěvkyně Magdalena Kožená a Nadace Magdaleny Kožené. V tento den připraví ZUŠ
Františka Drdly v odpoledních hodinách
bohatý program všech uměleckých oborů
na několika místech ve Žďáře. Letošní rok je
rovněž vyhlášen Rokem českého baroka a i k
této iniciativě chce ZUŠka přistoupit zodpovědně a společně s městem přispět vystoupeními tanečního a hudebního oboru a pracemi žáků výtvarného oboru. „Rádi uvidíme
všechny příznivce umění na všech akcích ZUŠ
Františka Drdly, o nichž budete pravidelně informování v tisku a na našich webových stránkách www.zuszdar,“ vyzvala diváky ředitelka
umělecké školy.

ZUŠ OPEN 30. května 2017
Co nás čeká a nemine ?
Koncerty ZUŠ na pódiu na Doležalově náměstí (v případě deště v divadle) od 13.30
– 18.30 hodin. Zde se představí žáci hudebního a tanečního oddělení celou řadou
vystoupení. Publikum se může těšit na komorní orchestr, soubor populární hudby,
rockovou a country kapelu, taneční obor a
pěvecké sbory školy: Cvrčci I. a II., přípravný
sbor Žďáráčku a koncertní sbor Žďáráček
a také na vystoupení dalších jednotlivců
a menších seskupení z hudebního oboru.
Můžeme si také prohlédnout výstavy výtvarného oboru, a to konkrétně v historických prostorách Staré radnice a Městském
divadle. Mezi 15.00 a 16.00 pak taneční
obor představí své choreografie v prostoru
náměstí Republiky. Od 15.15 do 16.15 se
park na Farčatech stane dějištěm vystoupení houslistů, flétnistů a hobojistů. V případě
deště se tento program přesune na Starou
radnici. V 19.00 program zakončí divadelní
představení Pankrác´45 v Městském divadle.
Na všechny akce bude vstup volný. Více aktuálních informací o akci ZUŠ OPEN a přesnější program i s udáním přesného místa a
času najdete před 30. květnem na webu ZUŠ
www.zuszdar.cz a v budově školy.

Dana Foralová, ředitelka ZUŠ

Vladimír Kovařík
fotbalu, zájemci o pronájem volejte na telefonní číslo 734 760 598.
Rekreační areál Pilák – k 20. výročí založení
PO SPORTIS (1. 6. 1997) proběhne v Rekreačním
areálu ve spolupráci s městem, ACTIVE PO a
ZUŠ PO dne 1. 6. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin
DEN DĚTÍ, součástí zábavného odpoledne budou soutěže pro děti, skákací hrady, vystoupení
populárních hudebních souborů ZUŠ pod vedením pana M. Kozla, vystoupení sportovních
kroužků ACTIVE a skupiny historického šermu
FLAMBERG. V případě nepříznivé předpovědi
počasí bude akce přesunuta na zimní stadión,
budeme vás včas informovat, sledujte naše
webové a facebookové stránky.
PO SPORTIS přijme ihned na dohodu o provedení práce recepční a pokojské na hotel Tálský mlýn a údržbáře do Autokempinku Pilák.

Městská policie
informuje
Zadrželi pohřešovaného muže

Na základě vyhlášeného pátrání Policií ČR
po hledaném čtyřicetiletém muži, který měl
nastoupit výkon trestu do nápravného zařízení a který se tomuto nástupu vyhýbal, se podařilo strážníkům MP tohoto muže zadržet na ulici Žižkova ve ZR 1. Následně byla tato hledaná
osoba předána hlídce Policie České republiky.

Blokové čistění ulic

V souvislosti s každoročním blokovým čištěním města, komunikací, chodníků apod.,
řešili strážníci MP řadu přestupků, kterých se
dopouštěli řidiči nebo majitelé vozidel, kteří
ponechali svá vozidla zaparkovaná v místech,
kde to bylo zakázáno osazeným přechodným
dopravním značením, které s předstihem avizovalo, že zde bude v daný den probíhat blokové čištění a místo je třeba uvolnit. Problém
je v tom, že když se na místo dostaví čistící
technika, není možné pak daný prostor, či ulici
řádně vyčistit. Ve spolupráci s pracovníky odboru KS MěÚ je posléze nutné tuto věc řešit,
aby mohl být úklid proveden. Proto může být
správcem komunikace rozhodnuto o odtahu
těchto vozidel s tím, že za porušení stanoveného přechodného značení mohou strážníci
udělit na místě blokovou pokutu, nebo v případě nepřítomnosti řidiče je věc zdokumentována a předána příslušnému správnímu
orgánu jako jiný správní delikt, což se tak v
desítkách případů stalo.

Byli nalezeni okrasní ptáci

Městská policie řešila v krátké době dva
případy nalezených okrasných ptáků. V prvém
případě oznámila na telefonní linku MP žena z
ulice Okružní ve ZR 3, že jí otevřeným oknem
vlétl do jejího bytu papoušek a že se nedá chytit. Na místo se dostavila hlídka MP, která ho
odchytila. Ve druhém případě se jednalo také
o nalezeného papouška korelu. I přes snahu
zjistit v obou případech jejích majitele se toto
nepodařilo. Vzhledem k tomu, že na MP ani na
MěÚ ztrátu papouška nikdo neohlásil, byli proto oba následně předáni do příslušné stanice
pro nalezené ptáky a živočichy.

Potyčky opilců

V podvečerních hodinách bylo na služebnu
MP přijato oznámení od občanky, že na ulici
Horní v ZR 1 dochází ze strany bezdomovců
ke vzbuzování veřejného pohoršení a jeden z
nich leží na komunikaci mezi vozidly a ohrožuje zde bezpečnost silničního provozu. Na
místo se dostavila hlídka MP, aby zabránila
dalšímu protiprávnímu jednání těchto osob.
Muže ve věku 46 let strážníci našli ležet na komunikaci, byl silně opilý. Dechovou zkouškou
mu byla následně naměřena hodnota 3,36
promile alkoholu v dechu.
Podobný případ narušování veřejného pořádku a ohrožování silničního provozu bezdomovci byl oznámen ve večerních hodinách z
ulice Smetanova v ZR 1. V tomto případě se
jednalo o dva muže a jednu ženu, u které byla
naměřena hodnota 4,07 promile alkoholu v
dechu. Po nezbytném vyšetření lékařem byly
následně tyto osoby převezeny na PZS do Jihlavy. 
Luboš Skřivánek, MP
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Školství

Mateřské školy zakládají spolupráci s rodiči na vzájemném vztahu
Předškolní vzdělávání podporuje výchovné působení rodiny, doplňuje je o specifické podněty, rozvíjí je a obohacuje.
Stává se tak místem, kde děti získávají především sociální zkušenosti, základní poznatky o životě kolem sebe a první
podněty pro pokračující vzdělávání a celoživotní učení.
Synonyma pro slovo spolupráce jsou
partnerství, kooperace, součinnost, ale především vztah. Spolupráce znamená společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu
všech, kteří se na něm podílejí.
Všichni zaměstnanci MŠ věnují velkou
péči myšlence větší otevřenosti mateřských
škol rodičům dětí. Spolupráci s rodiči vnímáme jako důležitý předpoklad úspěchu
výchovy dětí. Snažíme se o to, aby mezi
učitelkami, dalšími zaměstnanci a rodiči
panovala oboustranná důvěra, otevřenost,
vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.
Rodiny jsou odlišné, co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro druhou. A tak
se snažíme být tvořiví, aby si každá rodina
mohla vybrat takové formy spolupráce, které jí budou vyhovovat. Připravujeme různé
odpolední akce pro rodiče a děti – cvičení
v tělocvičně, zahradní slavnosti spojené s
pasováním předškoláků, čištění studánek,
topení Moreny, besedy s rodiči o jejich povolání, Čarodějnický rej, tvořivé dílničky,
slavnostní odpoledne spojené s dramatizací pohádky, volné hraní rodičů s dětmi v
mateřské škole, Drakiády, Světýlkové cesty, Svatomartinské odpoledne, Vánoční

Zábava s rodiči

Foto: archiv

Základní škola Švermova 4
zve na výstavu komiksů
Ještě jsme ve válce, to je název výstavy, která bude v červnu umístěna v prostorách 4.
základní školy. Výstava vychází z publikace
vydané neziskovou organizací Post Bellum,
Ústavem pro studium totalitních režimů a
nakladatelstvím Argo. Třináct vynikajících
českých a slovenských kreslířů ztvárnilo
třináct příběhů z naší nedávné minulosti.
Jednotlivé výstavní panely jsou instalovány v prostorách před školní jídelnou. Žáci
i dopředu nahlášení návštěvníci z ostatních
škol tak mají možnost se v průběhu června
seznámit s příběhy konkrétních lidí, jejichž
osudy byly poznamenány totalitním režimem. Výstava tématem volně navazuje
na zajímavou a kladně přijímanou výstavu
Zkouška odvahy z minulého roku.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 6. června
2017 v 15.00 hodin v prostorách školy. Těšíme se na setkání s Vámi. Žáci a učitelé 4. ZŠ.
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cinkání, zdravá odpoledne- Zdravě a hravě s
ochutnávkou zdravých pokrmů v rámci projektu Zdravá školní jídelna.
Naším cílem je nabídnout rodinám co
nejširší škálu možností ke spolupráci. Rodiče se rádi těchto akcí zúčastňují. Vždy jsme
dávali a dáváme najevo, že si vážíme jejich
spolupráce a reagujeme na jejich podněty.
Snažíme se stále více zainteresovat rodinu na životě mateřské školy. Vyzvali jsme
rodiče, aby oni sami připravili odpolední akci pro své děti v mateřské škole. Náš
první konkrétní návrh byl, aby připravili
divadelní představení pro děti. Velmi mile
nás překvapila reakce rodičů. Bez jakékoliv
naší pomoci sepsali scénář, vyrobili kulisy,
realizovali role, vytvořili si kostýmy a další
rekvizity, sepsali a produkovali hudbu atd.
Proběhlo několik pečlivých zkoušek přímo v
MŠ, při kterých jsme jim ochotně vyšli vstříc
s hlídáním jejich dětí. Výsledkem naší výzvy
bylo úžasné divadelní představení, zlepšení komunikace s rodiči, vytvoření dobrého
společenství učitelů, dětí a rodičů, nadšení
a prožívání radosti ze společně tráveného
času.

Spolupráce s rodiči je důležitá
Uvědomujeme si, jak moc je důležité
nebát se, oslovit rodiče a dát jim prostor
ke spolupráci. Přestože jsou zatíženi svým
zaměstnáním a všedními starostmi, pokud
jde o jejich děti, dokáží vyvinout velké úsilí,
snahu a věnovat jim čas. Je hezké, když děti
mohou vidět, že paní učitelky jsou na jedné
vlně s jejich rodiči.
Dobrá spolupráce školy s rodiči „stojí“ a
„padá“ s komunikací. Pokud se obě strany

nedokážou domluvit, spolupráce vázne a

Na školní zahradě

Foto: archiv

dopad této situace může pocítit i dítě. Stejně tak dítě ovlivní situace, kdy si obě strany
neříkají pravdu, vzájemně proti sobě útočí
nebo k sobě nemají důvěru.
Spoluprací s rodiči na projektech MŠ toužíme posilovat vzájemnou důvěru a vytvářet harmonické a bezpečné prostředí nejen
pro děti, ale právě i pro rodiče. Chceme, aby
se rodiče neobávali za námi přijít ve chvíli,
kdy potřebují poradit. Pokud nám budou
plně důvěřovat a začnou vnímat, že nám jde
o zdravý rozvoj dítěte, můžeme společnými
silami pracovat na jeho růstu.
Při odpoledních akcích, na kterých se
mohou podílet i rodiče, vzniká daleko větší
prostor k diskusi a rodiče mají možnost vnímat atmosféru třídy i celé mateřské školy.
Zcela přirozeně se na těchto akcích ptají na
své děti. Kromě toho mohou také požádat o
radu či pomoc.
V závěru chceme touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří se zapojují do našich společných akcí a podílejí se na třídním
vzdělávacím plánu. Vážíme si toho a těšíme
se na další společně strávené chvíle.
Za příspěvkovou organizaci MŠ Žďár nad

Sázavou, kolektiv MŠ Santiniho.

Aktuality

Už máte naplánovanou dovolenou? Nezapomeňte také na
související záležitosti a včas si zkontrolujte svoje doklady
Doba prázdnin a dovolených se rychle
blíží. O cíli svých volných dnů má asi již
jasno většina z nás a tak postupně přemýšlí i nad vlastní přípravou a realizací
cesty a pobytu. Podle zvolené varianty
místa a zajištění dovolené už v mnoha
případech uvažujeme, jak se vyhnout
kolonám, jak zcela obejít nebo alespoň
zkrátit čekání na dálnicích a na hraničních přechodech. Nepříjemné čekání nás
ale může překvapit ještě dlouho před
vlastním odjezdem. Sezóna dovolených
přináší totiž i navýšení „poptávky“ v
agendě cestovních dokladů, zejména
pak cestovních pasů.
Pokud si podrobně připravujeme cíl své
dovolené a cestu na ní, naplánujme si i cestu pro cestovní doklad (pokud nás nemine).
Počet žádostí roste, měsíčně činí asi 600 podání a bude se do prázdnin navyšovat.
S dostatečným předstihem si především
zkontrolujte platnost cestovního dokladu.

Dnes již nelze pas vyřídit na počkání, a to
ani v tzv. zrychleném režimu. I zde bude
zhotovení pasu v centrální výrobně trvat
včetně dopravy 6 pracovních dnů, a navíc
za cenu 4 000 korun.
O cestovní doklad si požádejte včas nejen v předstihu před sezónou, ale dobře
zvolte i dobu pro návštěvu úřadu. Rozdíly v době čekání jsou obrovské. Plánujte
a vyhněte se zbytečné době čekání nebo
dokonce nepříjemné situaci, kdy již vaše žádost nebude moci být v daný den vyřízena
vůbec. I když doba čekání činí v dlouhodobém průměru jen 11 minut, její hodnoty
během dne mohou nabývat i řádu desítek
minut. Nejdelší doba čekání s ohledem na
počet přítomných klientů činila v dubnu 75
minut, a to přes skutečnost, že Městský úřad
ve Žďáře nad Sázavou nabízí ve srovnání
okolních městských úřadů nejširší rozsah
úředních hodin.
Vyřízení cestovního dokladu vyžaduje z
důvodu realizace jednotlivých kroků příjmu

žádosti a snímání biometrických dat potřebný časový limit. Průměrná doba příjmu
a zpracování jedné žádosti sice sama o sobě
není dlouhá a činí asi jen 7 minut, ale už při
10 čekajících dosáhne jedné hodiny.
Automatický vyvolávací systémem monitoruje stav již přihlášených a čekajících klientů u jednotlivých přepážek. Pokud čekací
doba přesáhne provozní možnosti vyřízení
další žádosti, obslužný systém z důvodu zamezení zbytečnému čekání pozastaví výdej
lístků s pořadovým číslem novým klientům.
V takovém případě vyvolávací systém vytiskne jen informaci o ukončení příjmu žádostí, ale již nepřidělí pořadové číslo.

Jak se vyhnout čekání?
1.
Nejlépe využijte služby objednání
a rezervování konkrétního času návštěvy
úřadu na webové stránce www.zdarns.cz/
online-sluzby/objednavkovy-system-a-stav-front-na-meu. Objednání vám zaručuje vyřízení vaší žádosti.
2.
Zvolte správný den a čas podání.
Jak ukazuje připojený ilustrační snímek,
nejvyšší počet klientů a tím i nejdelší doby
čekání jsou v pondělí a ve středu odpoledne, resp. mezi 14. a 17. hodinou. Pracoviště
cestovních dokladů ale přijímá a vyřizuje žádosti každý pracovní den, navíc již od 07:00.
3.
Sledujte na stránkách úřadu aktuální stav počtu klientů. Nicméně tento údaj
je jen orientační, protože se může během
krátké chvilky, než na úřad dorazíte, podstatně změnit.
Doba výroby cestovního pasu je až 30
dnů. Správní poplatek za cestovní pas s dobou platnosti 10 let činí 600 korun. U dětí do
15 let pak pouze 100 korun, ale doba platnosti je poloviční. 
Roman Krčil

S lesníkem do lesa

Městská policie chystá čtyři projekty zaměřené na prevenci kriminality

Městský úřad Žďár nad Sázavou pořádá
23. června od 8.30 hodin již pátý ročník
vzdělávací akce pro děti žďárských základních škol S lesníkem do lesa. Akce by
se mělo zúčastnit přes 140 dětí.

V lednu letošního roku podávala městská policie k posouzení čtyři projekty,
jejichž hlavním cílem je snížení míry a
závažnosti trestné činnosti a zároveň přispění k prevenci sociálně patologických
jevů ve Žďáře nad Sázavou. „S prvním projektem jsme uspěli na Krajském úřadě Kraje
Vysočina. V rámci poskytnuté dotace z Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2017 budeme moci vyměnit dva
kamerové body, které již dosloužily a jejichž
technologie přenosu dat je zastaralá,“ sdělil vedoucí strážník městské policie Martin
Kunc. Poskytnutá dotace ve výši 200 000
korun činí 70 % předpokládaných nákladů rekonstrukce, zbylé peníze budou
uhrazeny z prostředků města.
Další radost městské policii udělalo
Ministerstvo vnitra ČR, které prostřed-

Akce se uskuteční pod záštitou starosty
města Zdeňka Navrátila. Cílem tohoto projektu je ukázat žákům 4. tříd základních škol
lesnické činnosti v praxi. Představit dřevo jako
obnovitelnou surovinu a les s jeho hospodářskými i sociálními souvislostmi. Celý projekt,
který koordinuje vedoucí odboru životního
prostředí Městského úřadu Jaroslav Doubek, je realizován za účasti lesních pedagogů
z Krajského úřadu Kraje Vysočina, Lesů ČR, s.p.,
Hradec Králové a odborníků na zpracování
dřeva. Akce se zúčastní všechny děti ze 4. tříd
ve městě. Městský úřad zajišťuje akci pro zhruba polovinu žáků 4. tříd, pro druhou polovinu
zajišťuje obdobnou akci Kinský Žďár, a.s., ten(red)
tokrát u Konvenstského rybníku.

nictvím Odboru bezpečnostní politiky a
prevence kriminality vyhlašuje každoročně Program prevence kriminality na místní úrovni. 10. května 2017 tak přišla na
městský úřad tři kladná rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v celkové
výši 566 000 korun. Finanční prostředky
jsou určeny na realizaci projektu Asistent
prevence kriminality (APK), Příměstský tábor a Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek. „Je pro nás potěšující, že můžeme pokračovat v projektu AKP
již čtvrtým rokem se stále stejnými kolegy,
kteří tuto nelehkou práci nevzdali, naopak,
své zkušenosti a rady, jak na to, mohou
předávat již více než půl roku nové dvojici,
která je hrazena z prostředků Úřadu práce
s pobočkou ve Žďáře,“ sdělila preventistka
městské policie Dagmar Pálková.

Dva nové projekty, které se podařilo
obhájit, pomohou jednak dětem, které
žijí v rodinách blízkých sociálnímu vyloučení nebo sociálně vyloučených, jednak
všem spoluobčanům, kteří budou mít
zájem zabezpečit svůj majetek. Tím majetkem jsou jízdní kola a kompenzační
pomůcky, tedy invalidní vozíky a dětské
kočárky, bez kterých se rodiče dětí a spoluobčané se zdravotními obtížemi neobejdou. „Všem vážným zájemcům o značení kol a vozíků sdělujeme, že značení bude
možné provádět od července tohoto roku.
Na služebně městské policie je připravený
seznam, kam se mohou zájemci zaregistrovat. Preventisté městské policie Dagmar
Pálková a Jaroslav Hedvičák si s nimi pak
telefonicky domluví termín registrace,“ doplnil Martin Kunc. 
(MP)
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Projekt Mládež kraji může finančně podpořit i tvůj nápad

Ve Žďáře opět poběží za nadějí. Přijďte si také zaběhat!

Mladí lidé mohou opět získat finanční
prostředky na své projekty, kterými budou chtít zlepšit život ve Žďáře nad Sázavou. Program „Mládež kraji“ zde realizuje Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina
ve spolupráci s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Na realizaci programu se finančně podílí i město Žďár
nad Sázavou.

V pátek 2. června 2017 ve Žďáře nad Sázavou proběhne další ročník tradičního
populárního běhu, který volně navazuje
na Běh Terryho Foxe, letos pod novým
názvem Pohybem k naději. Registrace
účastníků proběhne mezi 15.00 a 16.00
na prostranství za žďárským Domem
kultury. Start je naplánován na 16.00
odpoledne. Akce není určena pouze pro
běžce, ale i pro cyklisty, pěší, maminky s
kočárky, koloběžkáře či in-line bruslaře.

„V rámci projektu zafinancujeme zajímavé
nápady mladých lidí na zlepšení života v místě. Částkou 5 - 30 tisíc korun budeme podporovat nejrůznější aktivity - akce pro děti, aktivity na podporu seniorů, zlepšení prostředí ve
městě, pomoc hendikepovaným, a tak dále,“
sdělil koordinátor projektu a předseda Rady
dětí Jan Burda.

Žádost o finanční příspěvek ve druhém
kole výzvy může podat skupina minimálně
4 lidí ve věku 15 - 26 let. Projekty bude možné realizovat do 30. 11. 2017. „Jeden ze skupiny mládežníků musí být starší 18 let. Žadatelé nejdříve předloží své projektové záměry,
následně budou pozváni na víkendové školení a potom budou svoje projekty prezentovat
před komisí, která rozhodne o jejich podpoře,“
dodal Jan Burda.
Nápady je nutné přihlásit pomocí jednoduchého formuláře do 10. června 2017.
Obhajoby projektů pak před komisí proběhnou v období od 19. do 22. června 2017.
Veškeré podrobnosti o projektu najdou
zájemci na facebookové stránce Mládež
kraji – Vysočina nebo na webu www.rdmkv.
cz. „V minulosti se v našem městě realizova-

lo již několi mládežnických projektů. Mohu
jmenovat například studovnu a galerii na
žďárském gymnáziu, výstavu Na rohu nebo
právě vznikající slackline park na Farských
humnech. Velmi se těším na letošní nápady,“
sdělil místostarosta Josef Klement.  (red)

Vernisáž výstavy Na rohu.

Foto: archiv

Studenti píší do novin:

Obchodní akademie třetí nejlepší v České republice
Celostátní kolo soutěže Finanční gramotnosti, které proběhlo v Praze, dopadlo
pro žďárskou obchodní akademii nadmíru

Tým Obchodní akademie zabodoval. 

dobře. Jako vítěz krajského kola reprezentovala Kraj Vysočina v konkurenci dalších
13 krajů. Díky intenzivní přípravě se náš

Foto: archiv

tým ve složení Zdeněk Pelikán, Sára Čičková a Magdalena Fejtová pod vedením
Ing. Radky Hronkové dostal až do finálového kola, které se uskutečnilo v úterý 25.
dubna 2017 v benediktinském klášteře
Emauzy v Praze. Během soutěžního dne
jsme se účastnili dvou kol, a to semifinálového, kde jsme s převahou zvítězili, a poté
finálového, kde jsme skončili za Jihomoravským a Středočeským krajem. Důležité
totiž nebyly pouze odborné znalosti, se
kterými jsme neměli problém, ale i rychlost a postřeh. Nakonec z toho bylo neuvěřitelné 3. místo. Základem úspěchu je jistě
i výuka v povinném předmětu finance a
další ekonomické znalosti, které nám škola předává. Vylepšili jsme tak loňské šesté
místo a pro příští rok před námi stojí výzva
zaútočit na příčku nejvyšší.

Magda, Sára a Zdeněk ze 4.OE

Střední škola obchodní a služeb

SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o.

Sportem si připomenou mladého parkouristu Vojtu
V sobotu 17. června 2017 proběhne ve
městě první ročník memoriálu za nadějného parkouristu Vojtu Volavého, který
vloni začátkem prázdnin tragicky zahynul při dopravní nehodě, kterou zavinil
nedbalý řidič.
Vzpomínkový parkour jam odstartuje v
9.00 hodin v amfiteátru Rekreačního areálu
Pilák a skončí v parku na Farských humnech,
přičemž pomyslnou tečku udělá ještě večerní koncert v KC Batyskaf. „Vojta se věnoval
parkouru spoustu let a stál i u zrodu parkourové komunity ve Žďáře. Byl členem parkourové
skupiny Strenght of Motion, vedl kroužek parkouru pro děti, cvičil silovou akrobacii a prostě
se aktivně podílel na věcech kolem sebe, místo
aby o nich jen mluvil,“ sdělila Vojtova sestra,
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která parkour jam organizuje, Barbora Tulisová Volavá. Celá akce by měla být především vzpomínkou na to, jak skvělý člověk
Vojta byl, ale měla by také motivovat mladé
lidi k tomu, aby se sebou začali něco dělat.
Proto organizátoři, kromě samotného jamu,
kterého se zřejmě zúčastní především parkourová komunita, zvou veřejnost rovněž
na workshopy workoutu a taky slack line.
V době konání jamu totiž bude v parku na
Farských humnech již v provozu nový Slackline park. Ten tam vznikne díky projektu
Mládež kraji, kdy se mladí lidé sami angažují
a vytváří něco pro sebe a své okolí. Dle slov
organizátorů je akce pro všechny, kdo Vojtu
znali i neznali bez rozdílu. Parkourový jam
pořádá spolek Airone z. s. za podpory města
Žďár nad Sázavou. 
(red)

Základní trasa je podobná jako v letech
minulých, tedy po cyklistické stezce směrem
k Pilské nádrži. Letos organizátoři připravili i
několik novinek, z nichž jedna představuje terénní variantu běhu k soše Mamlase a
zpět, která jistě přiláká i náročnější běžce.
Další novinkou je to, že letošní výtěžek sbírky bude věnován prostřednictvím nadační-

Loňský ročník závodu.

Foto: archiv

ho fondu Krtek Klinice dětské onkologie při
Fakultní nemocnici Brno. Všichni, kdo přispějí na tento dobročinný účel a zúčastní se
symbolického běhu, obdrží drobné dárkové
předměty s logem žďárského běhu a další
věcné ceny. Malé děti si mohou tradičně
zaskákat na nafukovacím hradě a zúčastnit
se dalších soutěží, dospělí se zase po usku-

tečnění běhu rádi setkají na neformálním
happeningu.
Každým rokem je vyhlašována soutěž o
největší skupinu, nejstaršího a nejmladšího
účastníka, nejpočetnější rodinu nebo účastníka z nejvzdálenější země. Akci, kterou již
po osmé pořádá žďárská Jednota Orel spolu
s mládežnickou organizací Duha AZ a pedagogy z 2. základní školy, doprovodí zábavný program pro děti i dospělé a hudební
doprovod obstará sympatická folk-popová
skupina AMaTér ze Žďáru nad Sázavou.
Humanitárního běhu, jehož symbolem
je aktivní boj s rakovinou a který se koná
pod záštitou města Žďáru nad Sázavou, se
vloni zúčastnilo téměř 400 osob. „Poběžte s
námi za nadějí a podpořte děti z Kliniky dětské onkologie při Fakultní nemocnici Brno,“
vyzval za organizátory místostarosta města
Josef Klement. 
(dok)

Zastupitelé schválili projektové žádosti v sociální oblasti
Zastupitelstvo města schválilo na březnovém zasedání podání projektových žádostí vedoucích k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování Žďár
nad Sázavou pro období 2016 – 2019.
Město Žďár nad Sázavou bude v rámci
naplňování Strategického plánu sociálního
začleňování (SPSZ) žádat o podporu projektů spolufinancovaných Evropskou unií, a
to ve výzvách určených pro obce zapojené
do tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, které vyhlašuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Celkem se jedná o tři projektové žádosti, které
se týkají nejen sociální oblasti, ale i oblasti
vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na
vytvoření Koncepce bydlení ve Žďáře nad
Sázavou, vznik nového terénního programu

pro osoby ohrožené sociálním vyloučením,
či zachování činnosti asistentů prevence
kriminality. V oblasti vzdělávání je pak připraven projekt na podporu zavádění inkluzivního vzdělávání ve žďárských mateřských
a základních školách. V případě kladného
hodnocení těchto žádostí o podporu může
město získat dotaci ve výši 95 %.
V rámci naplňování SPSZ měla proběhnout i diskutovaná výstavba Centra sociálních služeb na Dvořákově ulici, a s ní spojený
přesun Azylového domu pro muže, který se
dnes nachází v lokalitě Žďár 3. Lokalita Dvořákovy ulice byla městem vytipována jako
aktuálně jediná, která splňuje požadovaná
kritéria daná Územním plánem města. Zastupitelé města na svém lednovém zasedání
schválili dokončení projektové dokumentace, potřebné pro podání žádosti o podporu.
„Vytvořením projektové dokumentace však

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou Foto: adl

celá akce pro tuto dobu končí, neboť Ministerstvo pro místní rozvoj zatím nebude vyhlašovat vhodnou výzvu. Město samotné potřebné
finanční prostředky nemá. Bez dotace tedy
Centrum sociálních služeb stavět nezačne,“
sdělil místostarosta města Josef Klement.

Kateřina Navrátilová

Mladí zdravotníci poměřili své odborné dovednosti
Tržná rána na ruce, střep v dlani nebo
zástava dechu, to byly některé ze soutěžních úkolů, které čekaly na mladé
zdravotníky během okresního kola pořádaného Českým červeným křížem ve
Žďáře nad Sázavou.
Své znalosti z poskytování první pomoci při ošetření různých poranění prokazovalo na několika stanovištích rozesetých v budově Hasičské pojišťovny
devatenáct družstev ze základních škol a
víceletých gymnázií. Z týmů reprezentujících první stupeň základních škol vyhrála Základní škola Měřín, z žáků ze šestých
až devátých tříd a víceletých gymnázií
byli nejlepší mladí zdravotníci z Gymnázia Žďár nad Sázavou. Vítězové postupují
do krajského kola soutěže. 
(red)

Děti si prakticky vyzkouší jaké to je reálně někomu pomoci a ověří si své znalosti. 

Foto: adl
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Aktuality

Žďáráci píší do novin

Dobrovolníc uklidili řeku Sázavu i její blízké okolí

Rozloučení s panem doktorem Františkem Koukalem

Čistá Vysočina 2017
Ve dnech od 10. do 23. dubna 2017
proběhl další ročník akce Čistá Vysočina
(úklid veřejného prostranství a přírody na
Vysočině), kterou organizuje Krajský úřad
Kraje Vysočina. Do akce se přihlásilo z
územního obvodu obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou 58 subjektů,
z toho 24 sbíralo ve Žďáře nad Sázavou.
Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III.
třídy mimo obec zajistila zdarma Krajská
správa a údržba silnic Kraje Vysočina. V
případě úklidu přímo v obcích a městech
zajistila odvoz odpadků příslušná obec
nebo město.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a
známým, kteří se spolu s námi přišli rozloučit s panem MUDr. Františkem Koukalem.
Rádi bychom jmenovitě poděkovali i paní
Iloně Tegzové za ochotu, empatii a profesionální přístup. Naše poděkování patří rovněž
zástupcům městské policie.
Vzhledem k tomu, že projevy úcty nebyly vyjadřovány květinami, nýbrž finančními
dary ve prospěch Nadace pro transplantace
kostní dřeně, chtěli bychom vám oznámit,
že prozatím bylo vybráno přes 85 tisíc ko-

Čistá řeka Sázava 2017
Skupina zaměstnanců Městského
úřadu Žďár nad Sázavou a Junák - český
skaut, přístav Racek Žďár nad Sázavou, z.
s. se přihlásily na tradiční jarní úklid řeky
Sázavy, který pořádá společnost Posázaví
o.p.s. prostřednictvím místní akční skupiny Havlíčkův Kraj, o.p.s. Deset vodních
skautů čistilo v sobotu 8. dubna 2017 řeku
Sázavu přímo z lodí. Posbírali šest pytlů
komunálního odpadu, pět pytlů plastů a
pneumatiku. Nejčastějším artiklem byly i
letos igelitové pytlíky se psími exkrementy, dále plechovky a PET lahve od různých
nápojů, sdělil účastník akce Václav Černík.
Zaměstnanci Městského úřadu posbírali
kolem Sázavy sedm pytlů komunálního
odpadu, dva pytle plastů, dětský kočárek,
matraci a koloběžku. „Letos bylo odpadků
méně než v předchozích letech, doufejme,
že se znečištění okolí řeky Sázavy bude snižovat i do budoucna,“ sdělila pracovnice
odboru životního prostředí, která akci
každoročně koordinuje Hana Daďourko-

Tým MěÚ při úklidu kolem řeky Sázavy. Foto: archiv

vá. „Na závěr bych chtěla moc poděkovat
všem, kteří se do úklidových akcí zapojili a
přispěli tak ke zlepšení okolního prostředí.
Pro mě osobně je příjemné se potkávat s
aktivními lidmi, kteří se snaží pro svoje okolí
něco dobrého udělat,“ doplnila Hana Daďourková.
Některé skupiny sběračů, které se do
akce každoročně zapojují, hlásily mírný
úbytek odpadů. Snad se blýská na lepší
časy.

Odbor životního prostředí

Lidé ve Žďáře piknikovali na podporu pěstitelů
Na 164 místech v ČR se v sobotu 13. května uskutečnil piknik na podporu lokálních a
fairtradových pěstitelů. Ve Žďáře proběhl na Farských humnech. Sešlo se na něm kolem 40 snídajících. Na dekách si pochutnávali na fairtradové kávě či čaji a doma napečených buchtách z fairtradového cukru a kakaa. Nechyběly ani vajíčka, kozí a kravské
sýry, mléko či marmelády od místních farmářů. Lidé tak dali najevo, že je zajímá, kdo
a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje. Piknik s názvem Férová snídaně NaZemi
proběhl ve Žďáře už potřetí. Akce se koná vždy druhou květnovou sobotu na Světový
den pro fair trade. Fair trade je obchod založený na partnerství. Lidem ze zemí Afriky,
Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.
Zemědělci dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a
jejich děti mohou chodit do školy.
„Atmosféra letošní akce byla opět skvělá,
napomohlo tomu mimo jiné i velmi pěkné
slunné počasí, což v době konání žďárské
pouti zvykem spíše nebývá. Sešli jsme se s přáteli, v pohodě posnídali, podělili se vzájemně
o zajímavé a chutné recepty, zasoutěžili si ve
fairtradovém kvízu a též ocenili nejchutnější

Férová snídaně v parku Farská humna. 

18

recept pikniku. Děti byly též spokojené, protože si v parku mohly vesele pobíhat a hrát si,“
sdělila organizátorka žďárské snídaně Eva
Wasserbauerová. Férová snídaně NaZemi je
největší akcí na podporu fair trade v České
republice. První ročník se uskutečnil v roce
2011 na 41 místech v ČR, nyní se snídalo na

Foto: archiv

celkem 164 a zúčastnilo se rekordních 7 800
lidí. „Férová snídaně je příjemnou akcí, která
propojuje v dané lokalitě lidi, kteří přemýšlí o
dopadech svého spotřebního chování. Místními organizátory jsou aktivní jednotlivci,
ale i celé školy, města, různá ekocentra nebo
knihovny,“ upřesnila Gabriela Štěpánková
z neziskové organizace NaZemi, která akci
zastřešuje.
Letošní ročník byl zaměřen na fairtradové banány, které jsou pro české spotřebitele
obtížně dostupné. Účastníci snídaně mohli
podepsat petici adresovanou zástupcům
českých supermarketů, aby zařadili do nabídky více fairtradových produktů.
Společnou snídaní dali účastníci najevo,
že upřednostňují lokální farmářské produkty a u exotických produktů, jako jsou
třeba káva, kakao nebo banány, vyžadují ty
s certifikací Fairtrade. Za ně totiž pěstitelé
dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s
ohledem na životní prostředí a jejich děti
mohou chodit do školy. Zaměstnanci běžných banánových plantáží pracují 12 hodin
denně, ale platí jim jen za osm, mzda jim nestačí ani na základní rodinné výdaje. Pracují
s nebezpečnými chemikáliemi a nemohou
vstupovat do odborů. Kávoví pěstitelé se
zase nejvíce potýkají s nízkými výkupními
cenami, které za kávu jejich rodině místní
výkupci platí.
V České republice je nejprodávanějším
fairtradovým výrobkem káva. Té se dle organizace Fairtrade Česko a Slovensko prodalo
v ČR v roce 2015 173 tun. Další informace
o akci naleznete na www.ferovasnidane.cz.

(red)

run. Finanční prostředky je možno zasílat i
nadále na účet nadace: 4343043/0300 pod
variabilním symbolem k tomuto účelu přiděleným: 21042017 (den smutečního obřadu). Tento variabilní symbol bude následně
sloužit k identifikaci celkového obnosu, který se podaří vybrat. Ten, kdo by chtěl pomáhat ještě více, se může přihlásit do Českého
národního registru dárců kostní dřeně, a to
na stránkách www.kostnidren.cz
Děkujeme.

rodina Koukalova

Den matek

čnIíE
trDadEiM

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha
místech po celém světě, vychází z různých tradic.
V Česku se slaví druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce
1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková.
Maminkám k svátku přejeme hodně zdraví a
rodinné pohody.  redakce Žďárského zpravodaje

AKA

VYSTOUPENÍ DĚTÍ
TANEČNÍCH

Poděkování
Plavání - poděkování
Tříměsíční nabídka ČPZP na bezplatné
plavání přišla velmi vhod, a to jak termínově, tak zdravotně. Jedná se o příspěvek
konkrétní a pro lidi. Děkovat organizaci je
nezvyklé, ale přesto, snad i za ostatní, ještě
jednou díky! 
L. B.

A

POHYBOVÝCH

KROUŽKŮ

Neděle 28. května 16:00
SPORTOVNÍ HALA

NA BOUCHALKÁCH

DĚTI 10,- Kč
VSTUPNÉ: DOSPĚLÍ
20,- Kč

Koncert dechových hudeb ve Žďáře se opět vydařil
Tradiční koncert dechových hudeb, který
pořádá Venkovská kapela ze Žďáru nad
Sázavou, se opět vydařil. V pořadí 13.
ročník Dech koncertu se konal v neděli
dne 30. dubna 2017 v sokolovně na Doležalově náměstí.
Venkovská kapela s kapelníkem Jaroslavem Šimkem a sólisty Martou Řezníčkovou
a Oldřichem Růžičkou, který také tento pořad moderoval, připravili pestrý pořad pro
účastníky, do kterého si pozvali jako hosty
dechovou hudbu z Poličky – Poličanku, kterou řídil kapelník Petr Sejkora a se kterou
zazpívali Jitka Boháčová a Bohumír Brožek.
Tady bych rád konstatoval, že Poličanka je kapela sestavená z mladých muzikantů, kteří vhodně doplnili bývalý soubor
Městské dechové hudby, a od roku 1994
začala éra se zpěváky. Rozšířil se také repertoár o skladby dalších známých autorů. Raritou této kapely je to, že má dělenou
funkci kapelníka, kdy na akcích se zpěvem
ji vede Petr Sejkora a při účasti na různých
církevních slavnostech, pohřbech apod. ji
řídí kapelník Eduard Cacek. Tak je tato práce kapelníka postavena a není všechno jen
na jednom člověku. Dalším hostem, který
se divákům představil v sólovém vystoupení na pozoun, byl člen královéhradecké

filharmonie a hudební pedagog Filip Hájek.
Toho doprovázela Venkovská kapela a jeho
vystoupení se setkalo s velkým ohlasem publika i účinkujících.
Oldřich Růžička seznámil přítomné s historii jednotlivých kapel i některých současných muzikantů, pozdravil též i bývalé muzikanty v hledišti, kterým věnoval písničku
jako poděkování za jejich dlouholetou práci
pro lidovou hudbu.
Obě kapely se střídaly na skromném podiu s písničkami lidovými, tak i v tanečním
rytmu známých skladeb 60. let, které jsou
stále populární, a je jen dobře, že je i de-

chové kapely zařazují do svého repertoáru.
Někteří přítomní využili i volného prostoru
velkého sálu k tomu, aby si zatančili.
Na závěr bych chtěl vyslovit poděkování
všem, kteří připravili tento pořad krásných
českých písniček pro potěšení nás, posluchačů a diváků. Hlavním tvůrcem programu
byl podle slov kapelníka Venkovské kapely
Jaroslava Šimka zpěvák a moderátor Olda
Růžička. Dík patří prostě všem a také Sokolům za poskytnutí prostor. 



Karel Novotný,
Misionář dechové hudby
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Basketbalistky ze žďárské „Dvojky“ vyhrály
napínavý souboj o pohár ministryně školství
Děvčata ze žďárské dvojky vyhrála pohár
ministryně školství v basketbalu. K tomuto vítězství však vedla dlouhá cesta.
Dívčí basketbalový tým ve složení Lenka
Slavíková (kapitánka), Nikola Němcová,
Tereza Kazdová, Lucie Keclíková, Kateřina Klukanová a Tereza Pavelková se nejprve zúčastnil okresního kola ve Velkém
Meziříčí. Výhrou děvčata postoupila do
krajského kola, které se konalo v Jihlavě.
Také zde nenašel tento žďárský tým přemožitele a s celkovým skóre 169 : 5 se dostal do kvalifikace na republikové finále.
Již první zápas této kvalifikace se ukázal
jako klíčový. V zápase proti Tišnovu děvčata
potvrdila roli favorita a zvítězila v poměru 48 : 28 a v dalším zápase s Pardubicemi
dosáhla ještě vyššího rozdílu 61 : 12. Tímto
se tým pod vedením Jiřího Kazdy a učitelky
Markéty Dokulilové kvalifikoval na mistrovství republiky z prvního místa. 26. dubna
začaly v Pardubicích boje v jednotlivých
skupinách. Děvčata nejprve těsně porazila
tým ZŠ Javorník 26 : 23 a poté i Gymnázium
Praha 45 : 25, čímž vyhrála celou skupinu.
Druhý den žďárský tým nastoupil v semifinále opět proti ZŠ Pardubice, se kterou se již

setkal v kvalifikaci, a potvrdil svou převahu
vítězstvím 54 : 14.
Na finálový zápas proti ZŠ Kladno dorazilo podpořit své spolužákyně velké množství fanoušků ze žďárské dvojky a vytvořilo
tak dívkám téměř domácí prostředí. V nervy
drásajícím utkání v přímém přenosu ČT sice
Žďár neustále vedl, na konci se však musel
strachovat o výsledek, neboť soupeřky z
Kladna náskok snižovaly až na rozdíl jediného bodu. Naštěstí se však žďárským děvčatům tento náskok podařilo udržet až do
samotného závěru a zvítězit nejtěsnějším
rozdílem 19:18. „Největším zážitkem byl přímý přenos finálového utkání na ČT sport, profesionálně snímaný a komentovaný, rozhovory a napětí do konce,“ sdělil ředitel druhé
základní školy Miroslav Kadlec. „Zároveň to
byla velká reklama pro školu i město. Tak často slova „Žďár“ a „Dvojka“ jsem v celostátní
televizi dlouho neslyšel,“ doplnil hrdě ředitel.
Poté již mohly naplno propuknout velké
oslavy spojené s předáním Poháru ministryně školství a úspěch tohoto týmu byl završen vyhlášením nejlepší hráčky turnaje, kterou se stala Lenka Slavíková. Gratulujeme
žďárské dvojce k velkému úspěchu!

(dok)

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
15. května 2017 celkem 21 305 občanů
ČR přihlášených k trvalému pobytu.
(Statistika: duben 2017 - 21 317, 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 březnu 2017
+ dodatečně v lednu 2017

Dominik Havelka	
Tobiáš Gregor
Karolína Poulová
Iveta Cuplová
Antonín Šmerda
Kryštof Pejcha
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4. 1. ZR 4
2. 3. ZR 3
2. 3. ZR 4
7. 3. ZR 4
8. 3. ZR 5
10. 3. ZR 3

Adéla Kotíková
12. 3. ZR 2
Tadeáš Hřebíček 	
13. 3. ZR 4
Kristýna Dvořáková
17. 3. ZR 2
Adéla Peňázová
17. 3. Veselíčko
Lucie Janovská
20. 3. ZR 1
Matyáš Fenyk 	
22. 3. ZR 2
Životní jubilea v červnu 2017
Alenka Vystrčilová 
3. 6. 80 let ZR 3
Jaroslav Sýkora
6. 6. 90 let ZR 7
Růžena Ceralová
8. 6. 91 let ZR 1
Alžběta Dočekalová  8. 6. 85 let ZR 3
Adolf Marčík 	
11. 6. 90 let ZR 3
Helena Zikmundová  12. 6. 80 let ZR 6
Zdena Měšťanová 
13. 6. 85 let ZR 5
Helena Straková	
16. 6. 90 let ZR 3
Oldřich Jirka	
20. 6. 80 let ZR 3
Jan Šerech
20. 6. 80 let ZR 3
Anna Petrošová 	
21. 6. 90 let ZR 3
Jaroslava Kaštánková  23. 6. 91 let ZR 5
Ladislav Konečný	
23. 6. 91 let ZR 7


Srdečně gratulujeme!

Inzertní příloha

Z historie našeho města
Dnes si krátce připomene události
roků 1917 a 1937 (opis z Pamětní knihy obce města Žďáru) a oslavy 1. máje
roku 1977 (opis z Kroniky města Žďáru
nad Sázavou).
Rok 1917: Dne 15/-16/5 sňaty zvony s
věží žďárských. Zvon „sv. Prokop“ vážil
798 kg, z věžky kaple sv. Barbory oba;
zvonky tyto daroval na kapli kníže František Dietrichstein roku 1852, na jednom
byl znak Dietrichsteinů, na druhém obraz
sv. Josefa, prvý vážil 79 kg, druhý 161 kg.
Z věžky u sv. Trojice byl sňat zvon s obrazem sv. Jana Nepomuckého z roku 1745,
44 kg těžký. Než byly z míst svých sňaty
v 8 hodin ráno se rozezvučely všechny
svým milým líbezným hlasem, z mnoha
očí kanuly slzy v odvetu tomuto poslednímu pozdravu. Dne 16. 5. vezli zvony
sebrané a poledňák jim zvonil na cestu.
Rok 1937: Dne 3/5 se začal stavět městský vodovod. Nezaměstnané dělnictvo
mělo práci. Těžké namáhavé práci neodpovídaly platy. Dělnictvo, které pracovalo ve skále, vyvolalo stávku, byly zvýšeny
mzdy o 25 hal. na hodinu.
Rok 1977: Oslavy 1. máje. Již v předvečer
1.máje bylo pěkné počasí, které přispělo
ke slavnostní náladě občanů. Domy byly
již většinou vyzdobeny, rovněž tak ulice
a náměstí. Tribuna byla umístěna u staré
radnice. Lampionový průvod, který šel od
SPŠS s 2 hudbami, zamířil na sportoviště
na Bouchalkách. V průvodu byly většinou
děti s rodiči. Na sportovišti byla zapálena
vatra. Hrála hudba a lidé se rozcházeli s
dobrou náladou. Účast na průvodě byla
asi 5 000 lidí. Na 1. máje již v 6 hodin budila občany hudba. Připravoval se prvomájový průvod v ulicích a před závody.
Množství lidí postávalo na náměstí, takže během krátké doby se celé prostranství náměstí i části přilehlých ulic úplně
zaplnily. Na tribuně byli čestní hosté
se zástupci RA, OV KSČ, ONV, MěstNV a
ostatních. Přišlo manifestovat téměř 22
000 občanů. Manifestace byla zahájena
hraním hymny. Hlavní referát přednesl
zástupce ÚV KSČ, se zdravicí vystoupil
též zástupce Sovětské armády, byly zaslány pozdravné dopisy ÚV KSČ a velvyslanectví SSSR. Po ukončení manifestace
následovala přehlídka 58 alegorických
vozů. Odpoledne měly slovo sportovní
organizace, večer pak byla májová veselice. Oslavy 1. máje se vydařily a potvrdily,
že pracující se hlásí k politice strany.



Opis: Marie Linhartová
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Inzertní příloha

DEN ŽĎÁRU 410 LET MĚSTA
pátek 9. 6. 2017, 19.30 - 24.00
Zahájení oslav

Farská humna, historický program

19.30 - CZECH ENSEMBLE BAROQUE, Johan Sebastian Bach,
Bazilika Nanebevzetí P. Marie a sv. Mikuláše
20.00 - 24.00 - MUZEJNÍ NOC, Od kolonisty k měšťanovi,
Regionální muzeum a okolí
20.00 - 24.00 - MUZEJNÍ NOC, Hvězda jako symbol Santiniho,
Zámek Žďár nad Sázavou

sobota 10. 6. 2017, 10.00 - 22.00
Centrum města
10.00 - slavnostní průvod historický i soudobý
(ulice Sadová, pěší zóna, náměstí Republiky)

13.45
15.00
15.30
16.00
17.00
18.15
19.15
20.10
21.00

otevření slavností
ZŠ Komenského 6
hra na velké africké bubny DJEMBE
Folklorní soubory Bystřinka, Kamínek,
Rozmarýnek, Studánka a Horácká muzika
pěvecký sbor Svatopluk
přestávka
REVOCK
SCAR INDUSTRY
KAREL NA NÁKUPECH
JONAS & THE WHALE
přestávka
BUTY

dobová hudba Weytora – I. part
sokolník
šermířské šarvátky Flamberg
divadlo eMillion
dobová hudba Weytora – II. part
rytíř a jeho kůň
příběhy z dávných časů – historický šerm Flamberg
sokolník
divadlo eMillion
historický šerm TAS
dobová hudba Weytora – III. part
ukončení slavností

zásahová vozidla integrovaného záchranného systému

Knihovna M. J. Sychry
9.00 – 12.00
oddělení pro děti a mládež – výroba
větrníků, oddělení pro dospělé čtenáře – zábavné kvizy

Modelové království
10.00 – 17.00

děti do 15 let vstup zdarma

Hřiště za Sokolovnou
10.00 – 14.00
Active SVČ – koloběžky a kola, prezentace
sportovních oddílů – Basketbalový klub Žďár n.S., FC ŽĎAS
Žďár n. S., TJ Žďár n. S. – moderní gymnastika, UNITOP SKP
Žďár n.S. – orientační běh, OREL jednota Žďár n.S. – judo,
spinning, TRX

Náměstí Republiky, horní část

Kostel sv. Prokopa

10.00 - 17.00
neziskové organizace slaví Rok českého baroka
Spektrum – Centrum primární prevence – tvorba květin
s vůní, hrátky s pamětí
RC Srdíčko – oblékání panenek, omalovánky s hudebními
nástroji, prolézání tunelem a házení míčků do klauna
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi
a Kambala – dobrovolnické centrum – okenní vitráže
Denní centrum – výroba škrabošek a vějířků, fotokoutek
s postavami z doby baroka s vyříznutým obličejem
Ječmínek, o.p.s – hod na cíl, kvíz
Active SVČ – oblékání papírových panenek do barokních
kostýmů
Městská policie – dovednostní soutěže, dobové hry dětí

13.00 – 20.00

Plocha u Rákosníčkova hřiště
Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
a Centrum prevence Oblastní charita Žďár nad Sázavou
– slackline, parkour, žonglování

Pěší zóna
10.00 - 17.00
KoresponDance 2017, prezentace spolku
SE.S.TA a Muzea nové generace, krátké taneční ateliéry
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12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30

Doležalovo náměstí

Náměstí Republiky, pódium
10.30
11.35

ŽĎÁRÁCI PRO ŽĎÁRÁKY

přístupná věž

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Zelená hora
16.30 mše svatá za živé a zemřelé obyvatele města
a za požehnání pro celé město, celebruje P. V. V. Záleský
17.30 - 18.00 volný vstup pro obyvatele města s
komentovanou prohlídkou

Výstavy
Stará radnice, malá galerie – nejlepší práce dětí
z mateřských škol na téma Rok baroka očima dětí
Kaple sv. Barbory – ZUŠ F. Drdly výtvarný obor
Práce žáků ze třídy p. uč. Jany Zabloudilové a Hany Šikulové
na téma Žďárské baroko
Regionální muzeum – Žďár městem – 410 let od povýšení
Žďáru na město
Knihovna M. J. Sychry – Putování za Santinim,
nejvýznamnější Santiniho stavby

Doprovodné akce
Dračí Pilák – závody dračích lodí na Pilské nádrži
11. 6. 2017, 14.00 – 16.00 otevření cyklostezky
Žďár nad Sázavou – Nové Veselí

Tuto akci pořádá město Žďár nad Sázavou. Změna programu vyhrazena.
V případě nepřízně počasí se program na hřišti za sokolovnou přesouvá do sokolovny.

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
středa 31. května 2017, 13.30 až 15.30
TEXTILNÍ ŠPERKY ... VYROB SI SVŮJ DÁREK
Knihovna M. J. Sychry, pobočka Nádražní
čtvrtek 1. června 2017, 14.00 až 17.00
DEN DĚTÍ
Rekreační areál Pilák

sobota 10. června 2017, 10.00 až 22.00
DEN ŽĎÁRU – 410 LET OD POVÝŠENÍ NA MĚSTO
náměstí Republiky, Farská humna, ovál za sokolovnou
sobota 10. června 2017, 13.00 až 20.00
VĚŽ OTEVŘENA
věž kostela sv. Prokopa
úterý 20. června 2017, 19.00
JIŘÍ ČERNÝ – ROCKOVÁNÍ
kavárna U Tety Hany

DIVADLO v Městském divadle
pondělí 5. června 2017, 19.00
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

SPORTOVNÍ AKCE
pátek 2. června 2017, 16.00
POHYBEM K NADĚJI
prostor za Domem kultury

úterý 6. června 2017, 19.00
ZAHRAJ TO ZNOVU
pondělí 12. června 2017, 19.00
DEALER´S CHOICE
DUCHOVNÍ AKCE
pátek 16. června 2017, 20.00 až 22.00
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
KONCERTY
čtvrtek 25. května 2017, 19.00
STROMBOLI
Dům kultury
úterý 30. května 2017, 14.00 – 21.00
ZUŠ OPEN
ZUŠ, nám. Republiky, Městské divadlo, Farská humna
pátek 9. června 2017, 19.30
CONCENTUS MORAVIAE: CZECH ENSEMBLE BAROQUE
bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
čtvrtek 15. června 2017, 19.30
CONCENTUS MORAVIAE: MARCO BEASLEY
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
sobota 17. června 2017, 14.00
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
Dům kultury
KULTURNÍ AKCE
sobota 27. května 2017, 8.00 až 11.30
ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
náměstí Republiky
sobota 27. května 2017, 10.00 až 18.00
neděle 28. května 2017, 9.00 až 16.00
DNY OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Zámek Žďár
pátek 9. června 2017, 20.00 až 00.00
MUZEJNÍ NOC - HVĚZDA
Muzeum nové generace v Zámku Žďár
pátek 9. června 2017, 20.00 až 00.00
MUZEJNÍ NOC – OD KOLONISTY K MĚŠŤANOVI
Regionální muzeum na Tvrzi a okolí

sobota 10. června 2017, 13.00 až 18.00
DRAČÍ PILÁK
Pilská nádrž
sobota 17. června 2017, 9.00 - 22.00
VOJTŮV PARKOUR JAM
Amfiteátr Pilská nádrž, Farská humna, KC Batyskaf
VZDĚLÁVACÍ AKCE
čtvrtek 25. května 2017, 17.00
prof. JAN SOKOL: EVROPSKÉ HODNOTY
Orlovna
pondělí 29. května 2017, 16.00 až 17.30
TALENTOVÉ PRŮZKUMY
Základní umělecká škola F. Drdly
úterý 30. května 2017, 17.00
ŽĎÁR V DOBĚ POVÝŠENÍ NA MĚSTO
Knihovna M. J. Sychry
sobota 3. června 2017, 9.00 až 16.00
KURZ EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ - III. BLOK
rodinné centrum Srdíčko
středa 7. června 2017, 9.30
KANADA
Senior Point, poliklinika
středa 14. června 2017, 9.30

JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS

Family Point, poliklinika

úterý 20. června 2017, 13.00
SEBEOBRANA PRO SENIORY
Senior Point, poliklinika
VÝSTAVY
úterý 30. května až neděle 25. června 2017
denně 9.00-12.00 a 13.00-17.00
VÁCLAV SÁDOVSKÝ - BAREVNÉ PŘÍBĚHY - OBRAZY
Galerie Stará radnice

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

