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

Zaostřeno na Žďár 2017
Fotografické klání Zaostřeno na Žďár 2017 pokračuje
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.

VIII. Zaostřeno na městskou architekturu
(zasílejte do 8. srpna 2017)
Fotografie na soutěžní téma Městská architektura zasílejte do 8.
srpna 2017 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.

Aktuality

Na měsíc září jsme
pro vás vypsali téma
Zaostřeno na cestování. Více informací
naleznete na webu
města a v dalším vydání Žďárského zpravodaje. Fotografie z
cest nám zasílejte do
10. září 2017.

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

Vyhodnocení!
Téma VII.
Zaostřeno na Den
Žďáru
V červenci 2017 bylo
do soutěže zasláno
10 fotografií s tematikou městských oslav
Den Žďáru. Vítězkou
sedmého kola fotografické soutěže se
stala Hana Vykoukalová. Gratulujeme!
Autorka vítězné fotografie byla odměněna dvěma poukázkami
do nově zrekonstruovaného Kina Vysočina.


Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v polovině prázdninového období oslovil ze stránek Žďárského zpravodaje. Letní dny nás lákají k
vodě, na kolo, na chalupu či do hor. Řada
z nás využívá dovolených a nabírá nové
síly, a to jak u nás doma, tak také v zahraničí.
„Dovolená“ se ovšem netýká bohatého kulturního, sportovního či společenského programu, který je připraven v
programu Léto ve Žďáře. Ten totiž v našem městě letos nabízí jak nám místním,
tak i přespolním velmi pestrou nabídku
všech možných zajímavých aktivit.
Začátek prázdnin již tradičně odstartoval mezinárodní festival tanečního divadla Korespondance, kde byla možnost
zhlédnout vynikající představení umělců
z několika kontinentů. Závěr července
zase patřil hudebnímu Festivalu Pod
Zelenou horou a na zámeckém nádvoří se už pomalu začíná chystat Horácký
džbánek. Ten proběhne o víkendu 18. a
19. srpna a mimochodem letos je oprav-

du skvěle obsazený. Ještě před tím se
však můžeme těšit třeba na žďárské letní
kino, které si již minulý rok za kulturním
domem našlo velkou skupinu filmových
nadšenců. Kdo letní kino nestihne, ať
počká si na polovinu srpna a zajde se
podívat do nově modernizovaného Kina
Vysočina, kde již poběží premiérový program. Vedle Farmářských trhů se v srpnu
můžeme těšit také na závody Dračích
lodí na Piláku, nebo si můžeme vybrat
třeba charitativní cyklistický výlet „Na
kole dětem Žďárskými vrchy“, který každoročně vyláká do sedel stovky účastníků. Věřím, že si z bohaté nabídky letních
akcí vyberete.
Dovolte mi, abych se zmínil také o
festivalu Slavnosti jeřabin, který je letos,
v rámci Roku českého baroka, zaměřen
právě tímto směrem. Vyvrcholením jeřabinových akcí tak budou Santiniho barokní slavnosti, kterými ožije naše město
v průběhu druhého zářijového víkendu.
Pojďme si v tomto termínu připomenout,
že Žďár je spolu se svými památkami skutečnou barokní perlou, a to nejen v rámci České republiky. V rámci programu si
vybere každý a pamatováno je i na naše
nejmenší spoluobčany.
Období prázdnin je bohužel vždy
spojeno také s čilým stavebním ruchem,
s opravami silnic či inženýrských sítí. Investice jsou to potřebné a omezení, která
vyvolávají, jsou přechodná. Letos naše
město sevřely do kleští především opravy silnic, které provádí Ředitelství silnic
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a dálnic (ŘSD) či Kraj Vysočina. Nenechme se však omezeními otrávit a mějme
pochopení, že někdy se to prostě „musí
opravit“.
Závěrem bych vám chtěl popřát, ať si
letošní léto opravdu užijete, ať už budete
na dovolené, doma ve městě, nebo strávíte víkend na některé z kulturních akcí,
kterými letos naše město ožije. A možná přitom nezapomínejme, že dovolená
není honem za nevšedními či exotickými
zážitky, ale především čas, který můžeme
trávit s těmi, jež máme rádi. Krásné léto.

AKTUÁLNĚ: Desítky veteránů přivezly do Žďáru kus automobilové historie
Spolek Retro Prague uspořádal v polovině července již 18. ročník jízdy historických automobilů po krásách české vlasti.
Milovníci historických vozidel si na své
přišli i ve Žďáře nad Sázavou, kde se auta
objevila v neděli 16. června 2017.
Retro Prague Historic Rally 2017 je velmi
populární soutěž automobilových veteránů, která je pravidelně pořádána pod záštitou Federace klubu historických vozidel ČR.
Spanilou jízdu začínali vlastníci historických
vozidel v Praze a první etapu končili v pátek 15. června v Novém Městě na Moravě.
Sobotní jízda pak pokračovala přes Jimramov, Proseč, Nové Hrady a Litomyšl až do
Vysokého Mýta. V neděli peleton veteránů
zastavil ve Žďáře nad Sázavou, Chotěboři,
Uhlířských Janovicích, Sázavě, Ondřejově a
končil v Senohrabech. 
(red)

Veterány přilákaly na náměstí Republiky stovky lidí. 

Foto: Nikola Adlerová
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Aktuality

Setkání s občany – co nás čeká a nemine
Po klidnějším červenci se občanům opět nabídne řada zajímavých setkání a veřejných projednání. Již začátkem srpna
nás čeká první setkání na téma Revitalizace městské zeleně, jehož druhá část bude pokračovat představením kompletního projektu v září (více informací níže na straně 4). Hned první úterý v září se pak vedení města setká s občany nad prezentací projektů letošního ročníku participativního rozpočtu. V pátek 8. září se uskuteční konzultační den pro zájemce
o koupi pozemku v lokalitě Klafar III.

8. srpna 2017 – Revitalizace městské zeleně
17.00 zasedací místnost zastupitelstva města – Městský úřad
5. září 2017 – Participativní rozpočet 2017, představení návrhů veřejnosti
17.00 zasedací místnost zastupitelstva města – Městský úřad
8. září 2017 – Konzultační den, Klafar III (konzultace s městským architektem pro zájemce o koupi pozemku v této lokalitě)
17.00 zasedací místnost zastupitelstva města – Městský úřad
12. září 2017 – Revitalizace zeleně - představení projektu revitalizace městské zeleně
17.00 zasedací místnost zastupitelstva města – Městský úřad

Zapojte se do dění ve městě. 				



www.zdarns.cz

Dendrolog představí plán oživení a úprav městské zeleně
Přijďte se seznámit s návrhy řešení revitalizace městské zeleně. Město Žďár nad
Sázavou připravuje hned dvě informativní setkání s občany na téma revitalizace městské zeleně.
Na základě připravovaného projektu Revitalizace zeleně, jenž bude součástí žádosti
o dotaci z Operačního programu životního
prostředí – Zlepšení kvality prostředí v sídlech, se zástupci města Žďáru nad Sázavou
rozhodli uspořádat dvě veřejná projednání
s občany. První z nich proběhne již 8. srpna
2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti
Zastupitelstva města na Městském úřadě.
V rámci tohoto setkání bude zahradním
architektem a dendrologem Josefem
Součkem představen projekt revitalizace
městské zeleně týkající se konkrétně loka-

lit: hřbitova na Jamské ulici a okolí Horního rybníka, horního hřbitova s prostorem
vstupu, sídliště Vodojem – od ulice Štursova po bytové domy na ulici Jamborova,
parku u 5. základní školy a lokality sídliště
v ulici Haškova a Chelčického, chodníku od
nádraží k firmě ŽĎAS a přístupu k této firmě
od ulice Strojírenská a sídliště v Neumannově ulici. Následně bude věnován prostor
pro dotazy občanů. „Rádi bychom vyslechli
připomínky a náměty občanů města k úpravě prezentovaného projektu a nechali panem
projektantem posoudit, zda jsou pro danou
lokalitu vhodné,“ sdělil starosta města Zdeněk Navrátil. Předmětem projektu revitalizace městské zeleně je návrh ošetření stávajících dřevin (dle Standardu Řez stromů
SPPK A 02 vydaného AOPK ČR), případné
kácení, plán kácení a nové výsadby, nikoliv

sečení městské zeleně. Prezentován bude
návrh sadových úprav a osazovací plán. V
každé lokalitě bude představen i případný
plán úpravy pěších cest a mobiliáře.
Druhé setkání na toto téma se následně uskuteční 12. září 2017 od 17.00 hodin
opět v zasedací místnosti Zastupitelstva
města Žďáru nad Sázavou na Městském
úřadě. Zde proběhne závěrečná prezentace projektu a každý návštěvník bude mít
možnost seznámit se s finálním řešením
projektu. „Na tomto setkání již nebude možnost předkládat návrhy na změny projektu,
každopádně věříme, že bude tato prezentace pro obyvatele konkrétních lokalit jakýmsi
příslibem, jak může zeleň v daných lokalitách
v následujících letech vypadat, tedy zdravá,
bezpečná a krásná,“ doplnil Zdeněk Navrátil.
(red)

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Ludmila
Řezníčková
radní a zastupitelka
města Žďár nad
Sázavou

Projekt strategického řízení příspěvkové organizace knihovna M. J. Sychry

Ředitel příspěvkové organizace předložil radě města svůj projekt. Vize projektu
je, aby knihovna byla otevřená, moderní a
věrohodná, respektující dnešní svět. Preferuje zaměření na lidi a důstojné zázemí pro
čtenáře.

Zeleň – sečení trávy

Radě města byla vedoucí odboru komunálních služeb aktuálně popsána situace v
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problematice sečení trávy. Toto téma je pro
mnoho lidí ze Žďáru velice závažným tématem. Je třeba si ale uvědomit, že firma, která
sečení v současné době provádí, je ve městě
nová, neměla řádné informace o všech pozemcích, které měla udržovat. Chápu obyvatele Žďáru, že změna firmy některé zaskočila a že byli nespokojeni s údržbou trávy.
Firma byla důrazně upozorněna na plnění
svých povinností a byly jí uděleny sankce za
nedodržování termínu sečení. Další postup
bude rada projednávat s ohledem na vývoj
situace na svém dalším jednání.

Finanční dar Nemocnici Nové Město na
Moravě

Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit finanční dar ve výši 150 tisíc
korun na pořízení operační věže pro urologický operační sál. Nemocnice Nové Město
je naše “okresní nemocnice“, kam spádově
dojíždí většina občanů našeho města. Nemocnici město Žďár podporuje dlouhodobě z důvodu pořízení co nejmodernějších

technologií, aby občané našeho města měli
co nejlepší péči.

Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace SPORTIS

Rada města se rozhodla na základě doporučení výběrové komise jmenovat ředitelem této příspěvkové organice stávajícího
ředitele pana MVDr. Vladimíra Kovaříka, který byl ze všech uchazečů komisí doporučen
jako nejvhodnější kandidát.

Metodika zadávání zakázek malého
rozsahu

Rada města uložila tajemníkovi města,
aby přepracoval metodiku zadávání zakázek malého rozsahu podle některých významných kritérií, zejména ponížení částek,
o kterých rozhodují jednotliví vedoucí odborů a dále vyšší informovanost o budoucích záměrech (zakázkách), více pracovníků,
kteří se podílejí na průběhu zadávání zakázek apod.
 Ludmila Řezníčková

Aktuality

Nově opravený rychlobruslařský ovál slavnostně otevřela
nejúspěšnější česká rychlobruslařka Martina Sáblíková
Až čtyři desítky rychlobruslařů v čele s
Martinou Sáblíkovou obsadily v neděli 16. července 2017 rychlobruslařský
ovál u zimního stadionu. Pětinásobná
olympijská vítězka se projela po 333
metrů dlouhé dráze, jejíž povrch prošel v uplynulých týdnech zásadní rekonstrukcí.
Rekonstrukce oválu zahrnovala výměnu povrchu a nové obrubníky, stavební
práce jsou vyčísleny do 1,4 milionů korun.
Rekonstrukce byla dokončena v polovině
června. Ždárský ovál dlouhý 333 metrů je
jediný na Vysočině, který splňuje oficiální
parametry Mezinárodní bruslařské unie
pro závody. Dráha je majetkem města a
v letních i zimních měsících na ní trénují
například mladí rychlobruslaři z Bruslařského oddílu juniorů Žďár nad Sázavou.

Nově opravený rychlobruslařský ovál u zimního stadionu. 

Na opravu sportovní plochy u zimního
stadionu naváže během letošního podzimu rekonstrukce dalších sportovišť na
Bouchalkách. Město na stavební práce

Foto: Hana Vykoukalová

pro letošek vyčlenilo dvaadvacet milionů korun. Půjde o výstavbu nových šaten
pro fotbalisty a tenisty. Současná zázemí
jsou nevyhovující.

Při slavnostním otevření nově opraveného oválu jsme se vás zeptali na několik otázek
Anketa: Jak se Vám dnešní odpoledne s Martinou líbilo? Fandíte Martině? Jak často si chodíte zabruslit na městský ovál?
Adéla Krejčová
9 let

Dnešní den se
mi moc líbí. Na
ovále míváme často tréninky. A teď
se na něm jezdí o
moc líp. Sama závodně bruslím a
Martině fandím.

David Vykydal
44 let

Nedávno jsme
začali bruslit se synem a je to skvělé.
Celkově dnešní atomosféra na ovále
je úžasná. Martině
fandíme celá rodina.
Bylo super sledovat
všechny ty nadšené
bruslaře.

Lenka Grygarová

16 let

Sama se rychlobruslení aktivně věnuji a na ovále jsem
tedy poměrně často.
Jsem ráda, že se dnes
na kolečkáčích přišly
pobavit i ty nejmenší
děti. Martinu sleduji
a moc jí fandím.

Radní v rámci projektu Naše nemocnice navrhli zastupitelstvu
schválení daru ve výši 150 tisíc pro novoměstskou nemocnici
Je známo, že Nové Město na Moravě bylo sídlem okresního hejtmanství.
Proto základní kámen nemocnice pro
obyvatele Horácka byl položen 21.
srpna 1938 právě zde. Až v roce 1949
vzniklo sloučením Žďáru s obcí Zámek
Žďár nové okresní město Žďár nad Sázavou, které se rychle rozrůstalo s budováním těžkého průmyslu. Proto je
naše město provozovatelem polikliniky, kde je soustředěna většinová ambulantní péče, pracoviště RTG, laboratoř a
rehabilitace. Novoměstská nemocnice
ale zůstává pro obyvatele Žďáru nejbližším, nejdostupnějším a nejdůležitějším zdravotnickým zařízením, poskytující neodkladnou, specializovanou,
operační a lůžkovou péči. Zřizovatelem
nemocnice je Kraj Vysočina.
„S vedením nemocnice průběžně ko-

munikujeme. Chceme být v obraze a také
se snažíme každoročně finančně podpořit konkrétní projekt, obvykle na obnovu
přístrojového vybavení,“ sdělil radní a zastupitel Radek Černý, který je zároveň
garantem projektu Naše nemocnice.
V rámci dlouhodobého projektu Naše
nemocnice přispělo město v roce 2015
částkou 300 tisíc na nákup artroskopické věže. V roce 2016 pak reflektovali zastupitelé města žádost finančního daru
na pořízení nového sanitního vozu ve
výši 150 tisíc. Pro tento rok doporučila
rada města zastupitelům schválit příspěvek 150 tisíc na obnovu přístrojového vybavení pro urologické operace.
Pro informaci a porovnání jsou zastupitelé seznámeni i s dary okolních
měst krajským nemocnicím za uplynulý rok. Třebíč 420 tisíc, Pelhřimov jeden

milion korun, Havlíčkův Brod 500 tisíc,
Nové Město na Moravě 120 tisíc. „Je ale
třeba znovu připomenout, že tato města
mají historicky nemocnice na svém území a ve Žďáře je prioritou příspěvková organizace Poliklinika, kam směřuje hlavní
podpora města,“ doplnil radní Černý.

(red)

Poliklinika Žďár nad Sázavou 

Foto: adl
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Klafar - bydlení

Chcete každé ráno snídat s výhledem na Zelenou horu?
Klafar nabídne další pozemky, tentokrát pro netradiční řadové domy
Hledáte komfortní rodinné bydlení
deset minut pěšky od centra města?
Se základní školou vzdálenou jen pět
minut chůze a sportovním areálem
na dosah? To vše nabízí žďárské sídliště Klafar. Lokalita Klafar poskytuje
individuální, klidné bydlení v podobě samostatně stojících rodinných a
bytových domů, novinkou ale je i 26
parcel pro výstavbu moderních řadových domků.
Celá lokalita obytného souboru Klafar je rozdělena do několika částí. Tyto
části na sebe navazují novými ulicemi a
v nich vybudovanou technickou infrastrukturou. Dvacet šest parcel pro řadové domy s rozlohou 400 až 600 metrů
čtverečních bude od 2. října 2017 k dispozici v ulici Barvířská. Vyhlášení záměrů prodeje již projednalo zastupitelstvo
města. Za technické sítě v této lokalitě
Žďár nad Sázavou jen letos vydá kolem
20 milionů korun, obdobné náklady lze
očekávat i v příštím roce.

Proč právě řadové domky?
„Z hlediska urbanismu je důležité, že
na rozdíl od samostatně stojících domů
vytváří řadový dům ulici. Pro Barvířskou
ulici jsme zvolili, už od počátku projektování, režim obytné ulice. Tento koncept

je poměrně známý. Kombinace obytné
ulice a řadové zástavby vznikne přívětivé
veřejné prostranství pro budoucí obyvatele,“ vysvětlil starosta města Zdeněk
Navrátil. Ve Žďáře nad Sázavou jsou
řadové domy ve velké míře vystavěny
v částech Vodojem a Vysočany. Jedná
se sice o kvalitní zástavbu, ale pozemky mají na šířku pouze 6 metrů. „V ulici Barvířská jsme zvolili šířku pozemků
dvojnásobnou, tedy dvanáct metrů,“
sdělil městský architekt Zbyněk Ryška.
„Při koeficientu pro zastavěnou plochu
0,3, kdy vycházíme z územního plánu, je
zastavěná plocha minimálně 120 m2, ve
dvou nadzemních podlažích je to hrubá
podlažní plocha 240 m2. Jedná se tedy
o komfortní prostor pro kvalitní rodinné
bydlení,“ doplnil městský architekt. U
samostatně stojícího domu je mnoho
nevyužitého prostoru. Jsou zde povinné odstupy od hranic pozemku a vnikají tak nevyužitelné části pozemku. Při
řešení řadového domu lze na menším
prostoru postavit srovnatelně velký
dům a zahradu. „Další nespornou výhodou je jednoznačné členění pozemku
na předzahrádku a soukromou zahradu,
která je oddělena od ulice,“ popsal Zbyněk Ryška. Noví obyvatelé Barvířské
ulice budou mít navíc jedinečný výhled
na městský skvost, Zelenou horu.

Představa městského architekta Zbyňka Ryšky o možné budoucí podobě nové ulice Barvířská.
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Výhled z pozemků v Barvířské ulici.  Foto: adl

Cena kompletně zasíťovaných pozemků včetně DPH v tomto případě
nepřesáhne dva tisíce korun za metr
čtvereční. Výstavba začne za předpokladu, že kupci projeví zájem minimálně o 18 pozemků z celkových šestadvaceti. „Chtěli jsme vyjít vstříc lidem, kteří
kritizovali, že město stavební pozemky
prodává pouze v aukci, kdy se cena může
vyšplhat tak vysoko, že na ni nemají šanci dosáhnout. Nyní tedy záleží na tom, v
jakém pořadí se zájemci dostaví. Zájemci
ale budou mít jistou cenu,“ sdělil starosta
města Zdeněk Navrátil. Parcely ve Žďáře nad Sázavou jsou dražší než v okolních vsích, přesto výtěžek z prodeje nepokryje ani náklady města na přípravu
daného území. Privátní developeři prodávají metr čtvereční v lokalitě Klafar za
přibližně 2500 korun. 
(red)

Klafar - bydlení

Klafar III v říjnu nabídne 26 parcel pro rodinné bydlení.
Jak uspět a získat vybraný pozemek?
Vzhledem k tomu, že se jedná o
pozemky v majetku města Žďáru nad
Sázavou, jsou jasně stanovena určitá
pravidla, která budou uchazeče celým
procesem žádosti provádět. Jejich cílem
je průhledný prodej všech pozemků a
zjištění stejných podmínek pro každou
osobu tak, aby se zamezilo možným
pochybnostem o dodržení rovných
podmínek pro všechny zájemce.
Prvním krokem k získání vytouženého pozemku je složení jistiny ve výši
50 tisíc korun, která bude při uzavření
kupní smlouvy odečtena z celkové výše
kupní ceny. Kupní cena je pevně stanovena na 1999 korun včetně DPH za
metr čtvereční. Záměr prodeje pozemků pro řadové domy je zveřejněn na
úřední desce, a to již od 30. června až
do dne samotného podání přihlášek do
záměru, tedy do 2. října 2017. Přihlášky
mohou uchazeči podávat až do konce
října, konkrétně tedy do pondělí 30. října 2017 do 15.00 hodin. 
(red)

Jak postupovat při vyhlášení záměru na odprodej pozemků v lokalitě Klafar III?

o koupi parcely na webu města www.
zdarns.cz a na úřední desce Městského
úřadu. Podání přihlášek k záměru bude
probíhat v době od 2. října od 15.00 hodin do 30. října do 15.00 hodin.

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou vyhlásilo 30. června 2017 záměr
týkající se prodeje 26 stavebních parcel
v lokalitě Klafar III. Součástí záměru je
mapový podklad s označením pozemků a jejich přesným umístěním, pravidla
postupu při prodeji pozemků a závazné regulativy pro výstavbu řadových
rodinných domů v lokalitě Klafar III.
Veškeré informace naleznou zájemci

Důležité informace:

– Kupní cena činí 1 999 Kč s DPH za m2.
– Jedna fyzická nebo právnická osoba
může podat přihlášku pouze na jeden
pozemek. Za jednu osobu jsou pro účely
tohoto záměru považováni i manželé.
– Zájemci o pozemky se musí dostavit v
termínu podávání přihlášek k záměru na
majetkoprávní odbor Městského úřadu,
kde bude zaznamenáno pořadí ve kterém

se dostavili.
– Zájemce musí předložit občanský průkaz a potvrzení o složení jistiny ve výši 50
tisíc korun.
– V případě, že se dostaví více zájemců
než je počet pozemků bude zaznamenávání zájmu ukončeno obsazením posledního z nabízených pozemků.
– Zájemcům, kteří již nemohli zájem zaznamenat bude neprodleně navrácena
složená jistina a zájemci budou, v případě
jejich zájmu vedeni jako náhradníci.
– V případě, že zájemců bude méně než
18, může být záměr města zrušen a zájemcům bude navrácena zaplacená jistina.
(red)

Víte, že se podle pověsti voda v Klafaru měnila na víno?

POZVÁNKA:

Na spodním konci vápenné stezky, za
budovou školy ekonomiky a cestovního
ruchu situovanou v ulici U Klafárku existuje místo s vytékající vodou mezi stromy
– proslulý pramen Klafar. Jeho pojmenování se většinou odvozuje od německého
slovesa „kläffen“ – štěkat, hafat, bafat, ňafat, přeneseně též klevetit, neboť pramínek stále bublal, klevetil.
Podle místní pověsti Vladimíra Šachy
se kdysi voda v Klafaru, který patřil k nejkvalitnějším zdrojům pitné vody ve Žďáře, změnila ve víno. Zázrak skončil podle
jedné verze ve chvíli, kdy začali vodu
stáčet do sudů. Podle jiné verze rozjaře-

Město Žďár nad Sázavou zve zájemce o odkup parcel v lokalitě Klafar na Informativní schůzku. Využijte
možnosti setkat se s vedením města
a městským architektem Zbyňkem
Ryškou a zeptejte se na vše co vás
zajímá přímo na Městském úřadě.

né dobytče rozšláplo pramen nečistým
paznehtem.
Klafar patřil k nejlepším pramenů vody
a byl doporučován i v průvodcích pro
turisty. Není divu, že část obyvatel města vážila i delší vycházku za osvěžujícím
douškem. Zajímavou skutečností bylo, že
před mnoha staletími si nechali obyvatelé
tvrze nebo Podskalí vybudovat dřevěné
potrubí, které vedlo od pramene do řeky
a pokračovalo pod levý břeh, kde ústilo
do kašny, která stávala u cesty pod tvrzí
(dnes Nábřežní ulice). Někteří pamětníci
toto pod hladinou řeky ponořené potrubí
pamatují. 
Stanislav Mikule

Kdy: 8. září 2017 od 17.00 hodin
Kde: Zasedací místnost zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou na
Městském úřadě.
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Městský úřad informuje

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy
Před

Informace k místnímu poplatku ze psů
na číslo účtu 19-328751/0100.
Tato informace je určena držitelům psů s
trvalým pobytem v bytových domech, pro
držitele více psů a pro držitele psů v sídle
podnikání, jejichž roční sazba poplatku je
vyšší než 500 Kč.
Bližší informace poskytne Miroslava Zachová, tel. kontakt 566 688 147, email mi-

roslava.zachova@zdarns.cz. Platnou obecně závaznou vyhlášku města najdete na
webových stránkách města www.zdarns.
cz (záložka Městský úřad - Vyhlášky – Platné vyhlášky - Vyhláška č. 5/2010, o místních
poplatcích + dodatek č. 2/2012).
Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.

Odbor finanční

UtilityReport usnadňuje agendu vyjádření k existenci sítí
Již sedmým rokem mohou obyvatelé
města Žďáru nad Sázavou využívat službu UtilityReport, která usnadňuje život
stavebníkům a žadatelům o stavební povolení.
Bezplatná služba UtilityReport je přístupná na webových stránkách města
www.zdarns.cz (v sekci Online služby - Vyjádření k existenci sítí) a usnadňuje agendu
spojenou s procesem vyjádření k existenci
sítí. Pomocí webové aplikace může žadatel podat žádost o vyjádření k existenci sítí
všem relevantním správcům inženýrských
sítí prostřednictvím jednoho formuláře.

Vytvořená žádost je následně elektronicky
rozeslána správcům, kteří tento způsob doručení prostřednictvím služby UtilityReport
umožňují. Pro ostatní správce jsou vygenerovány žádosti ve formátu PDF pro vytištění
a doručení svépomocí (poštou či osobně).
Od června 2011, kdy byla služba ve Žďáře
nad Sázavou zprovozněna, bylo přes aplikaci podáno do června 2017 již 9 802 žádostí
a meziročně jejich počet stále stoupá. V celorepublikovém měřítku je pak přes aplikaci
podáváno měsíčně více než 24 000 žádostí.
K podání žádosti postačí připojení k internetu a běžný webový prohlížeč. Ovládání
je jednoduché a aplikace je doplněna nápo-

Zámečtí hasiči získali nový devítimístný zásahový vůz
V polovině června letošního roku byl jednotce požární ochrany města Žďár nad
Sázavou (dále JPO) předán do užívání
dopravní devítimístný automobil Ford
Transit, který nahradil dvě stávající podobná vozidla, která již dosáhla hranice
své technické i ekonomické životnosti a
byla pro potřeby JPO již zcela nevyhovující.

Po

Ze středu centrálního parkoviště byly vymístěny kontejnery na separovaný odpad. Hojně využívané velkoobjemové kontejnery na textil byly přesunuty nedaleko na kraj centrálního parkoviště do pozice, kde ještě nedávno stály buňky dnes
již nevyužívané prodejci – trhovci. Kontejnery na papír a plasty byly v rámci města přesunuty do jiných lokalit. Pro odkládání papíru a plastů v této lokalitě tedy, prosím, používejte například kontejnery na Neumannově ulici proti prodejně
Lidlu. Děkujeme.
Odbor komunálních služeb

Městský úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje držitele psů, že se blíží splatnost
místního poplatku za 2. pololetí 2017, který
má být uhrazen do 31. srpna 2017. Poplatek
můžete uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu, 1. patro,
dveře č. 36. Bezhotovostní platby provádějte pod přiděleným variabilním symbolem

Aktuality

vědou pro jednotlivé kroky. Více informací
o službě a dalších připojených městech se
dozvíte na http://cz.mawis.eu/sluzby/e-utilityreport/. 
(red)

Po třech neúspěšných pokusech o získání státní dotace na pořízení nového dopravního automobilu (vzhledem k nastaveným
dotačním podmínkám) byl radou města
schválen prodej stávajících vozidel a současně bylo schváleno pořízení jiného vozu.
Vozidlo bylo zakoupeno za částku 365
tisíc korun, z toho 275 tisíc bylo použito z
vlastního rozpočtu JPO, zbývající část, tedy
90 tisíc korun uvolnila rada města z rozpočtu města. Vzhledem k nákladům, které by
stálo pořízení nového vozu a jeho předepsaná úprava, nebylo možné pořídit vůz nový, a
proto bylo zakoupeno vozidlo mírně použité. Samotná úprava vozidla na základní hasičský standard byla uhrazena z prostředků

Mezinárodní taktické cvičení Ample Strike 2017 se bude realizovat na základě usnesení Vlády ČR číslo 1172 ze dne 19. prosince
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2016 a proběhne ve dnech od 23. srpna do
12. září 2017 na území ČR. Hlavním cílem je
sladění výcviku předsunutých návodčích
s leteckými osádkami a veliteli pozemních
jednotek v mnohonárodním prostředí. Nedílnou součástí je také prověření schopností
Host Nation Support. Piloti si procvičí své
schopnosti během doplňování paliva za
letu. Vojáci budou ke svojí činnosti využívat vojenské výcvikové prostory Boletice a
Libavá, 22. základnu vrtulníkového letectva

manovi, členu JPO, který se velmi zasloužil

„Nový automobil je určen pro plnění úkolů JPO, např. doprava posil do místa zásahu,
střídání zasahujících členů jednotky a jejich
zásobování, evakuace obyvatel, výcvik jed-

o výběr a pořízení tohoto kvalitního vozu,
který by měl sloužit v jednotce řadu let,“ doplnil Navrátil.

(jpo)

Chcete Lepší Žďár nad Sázavou? Využijte aplikaci Lepší místo!
Lepší místo je mobilní a webová aplikace, díky které můžete snadno upozornit
svou radnici na nepořádek či nedostatek
ve svém okolí. Žďár nad Sázavou toto
svým občanům umožňuje a připojil se
tak k desítkám českých měst, které využívají Lepší místo jako nástroj oboustranné komunikace se svými občany.

mezi námi a našimi spoluobčany. Vnímáme
ho jako moderní nástroj, prostřednictvím kterého nám lidé mohou dát vědět o problémech
v jejich okolí. A to navíc jednoduše, pohodlně,
bez ztráty více než pár okamžiků jejich drahocenného času. O zbytek se pak už postaráme
my,“ sdělil starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

„Služby Lepšího místa jsme se rozhodli využívat, protože v něm vidíme rychlou spojku

A jak na to? Jednoduše!
Stačí stáhnout aplikaci Lepší místo do

vašeho telefonu nebo se zaregistrovat na
www.lepsimisto.cz. Pak už jen klikněte na
tlačítko Vložit tip, problém krátce popište,
vyfoťte a uložte. Aplikace už místo automaticky lokalizuje a podnět ke zlepšení putuje
ke kompetentním úředníkům, kteří jej řeší.
Aplikace disponuje obousměrnou komunikací. Stav řešení, který je průběžně aktualizován, můžete sledovat přímo ve vašem
telefonu. Nevěříte, že je to tak jednoduché?
Tak to vyzkoušejte! www.lepsimisto.cz (red)

Slova zastupitelů: Radek Černý - Sekáči 2017
Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat ve stejném rozsahu v rubrice Slova zastupitelů. Do uzávěrky letního čísla nám přišly následující příspěvky.

Radek Černý
radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou

Letecké cvičení Ample Strike 2017 se blíží, létat se bude i nad Žďárem
Letošní mezinárodní vojenské cvičení
Ample Strike 2017 je naplánováno od 23.
srpna do 12. září, zúčastní se ho armády
19 států. USA by mohly do Česka opět vyslat strategické bombardéry B-1B a B-52.
Nácviku by se mohlo účastnit přes 1000
vojáků.

notky, významné soutěže v požárním sportu a
podobně,“ sdělil starosta města Zdeněk Navrátil. „Poděkování patří panu Vlastimilu Ze-

státní dotace, každoročně poskytované na
akceschopnost zásahových jednotek obcí.
Celkové náklady na pořízení a úpravu vozu
dosáhly částky 489 tisíc korun.

Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 21.
základnu taktického letectva Čáslav, Správu
letiště Pardubice a 15. ženijní pluk v Bechyni. Z letecké techniky se kromě českých
letounů zúčastní také např. polský Suchoj
Su-22 nebo německé Tornádo. Účast přislíbily i americké strategické bombardéry
B-1B a B-52, které budou působit z domovské základny v Anglii. Cvičení je plně v gesci
Armády České republiky, řídícím prvkem je
Velitelství Vzdušných sil AČR. 
(red)

Předkládám stručný komentář na ožehavé téma. Fakta, bez emocí a politických
tancovaček. Zakázka na údržbu zeleně
ve městě patřila Zahradě Vysočina, resp.
jejím subdodavatelům od roku 1996. Po
20 letech vyhlásilo nové vedení města
výběrové řízení, aby se ověřila aktuálnost
cen. Průvodní systémovou změnou bylo
rozdělení zakázky na dvě: sečení trávy a
údržba ostatní zeleně. Např. plení, oko-

pávání, údržba keřů a živých plotů se
nově nevykazuje hodinově, ale za metry
čtvereční. Tento krok jsem podpořil a stále ho považuji za správný v zájmu města.
Výsledné nabídky uchazečů, kteří zaručili
všechny předepsané podmínky (ve zkratce): GFP 2,53mil, VYKRUT 2,62mil, Purum
2,74mil, AVE 3,32mil, Řádek 5,40mil, Zahrada Vysočiny 5,71mil. První tři nabídky
srovnatelné, rozdíl mezi první a poslední
více než dvojnásobek. Kdyby Rada výsledky nerespektovala, byla by obviněna
a špatný hospodář. Bohužel letošní jaro se
ukázalo, že podnikatelský záměr firmy GPF
nebyl solidní. Předpokládám, bez řádných
znalosti místních poměrů, tj. např. podílu
plošného sekání a dosekávání křovinořezem. Jak se ukázalo, bez dostatečných
technických a personálních kapacit. GFP
opakovaně nedodržela termíny a smluvní
ujednání a je sveřepá v komunikaci vůči

zadavateli. I když je to řachtací munice pro
řádnou politickou opozici i falešníky, je třeba se problému postavit čelem. To je riziko
zodpovědnosti. Dne 12. 6. jsem na jednání
rady navrhl odstoupení od smlouvy, pro
její hrubé a opakované porušení. Usnesení
nebylo přijato. Firma dostala další šanci v
posunutých termínech, které opět nedodržela. Dne 26. 6. byla tato varianta řešení
opět zamítnuta. Následně padly pokuty,
3 x 10 tisíc. Podle mne to nic neřeší, spíš
komplikuje. Většina radních uvěřila, že firma rozpoznala nedostatky a bude je chtít
napravit. Ano, pro město by to bylo jednoznačně nejlepší a nejlacinější řešení, kdyby
se toto přání většiny radních a sliby jednatele firmy staly skutečností. Čas a příští jaro
ukáže. Možná se mýlím. Možná jsem zbytečně přísný, možná jenom „slyším trávu
růst“, ale tomu, kdo opakovaně nedodržel
slovo a dohodu, už nevěřím.
9
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Ve Žďáře bude od ledna působit domovník – preventista
Město Žďár nad Sázavou se zapojí do
projektu Ministerstva vnitra ČR „Domovník – preventista.“ Na základě výzvy bylo
vybráno deset obcí vhodných pro spolupráci v projektu. Domovníci – preventisté již úspěšně fungují např. v Břeclavi,
Orlové či Havířově. Vytvoření pozice domovníka – preventisty je jednou z aktivit
vedoucích k naplňování Strategického
plánu sociálního začleňování a Plánu
prevence kriminality.
Účastí v projektu město získalo možnost
podpořit oblast prevence, bezpečnosti a
veřejného pořádku v bytových domech v
lokalitě Žďár nad Sázavou 3 a jejich okolí
a podílet se na tvorbě metodiky práce domovníků - preventistů a standardů pro zakotvení této pracovní pozice v Národní soustavě povolání.
Úkolem domovníka – preventisty je především udržovat pořádek a provádět drob-

né opravy ve všech sedmi svobodárnách a
organizovat ostatní nájemníky ke společným aktivitám vedoucím ke zvelebování
lokality a postupnému odstraňování problémů s občanským soužitím.
„Domovník - preventista bude dohlížet
především na dodržování Domovního řádu,
požárních a hygienických norem, naplňování
požadavků základních legislativních norem,
předcházet a minimalizovat projevy společensky nežádoucího jednání a ve spolupráci
s asistenty prevence kriminality aktivně provádět sociálně situační prevenci,“ informovala o náplni práce domovníka manažerka
prevence kriminality Dagmar Pálková, která
bude zároveň domovníkovým mentorem.
„Pozice domovníka – preventisty neklade nároky na kvalifikaci pracovníka, což dává šanci
i osobám obtížně uplatnitelných na trhu práce. Podmínkou však je neformální autorita,
umění zvládat nestandardní a konfliktní situace, a především mít kladný vztah k oblasti

V září letošního roku budou návrhy
představeny veřejnosti prostřednictvím
veřejného diskuzního setkání na městském úřadě 5. září 2017, ale také v médiích. Na stránkách města budou zveřejněny krátké anotace jednotlivých projektů.
Hlasování pak proběhne v říjnu letošního

roku, a to online i prostřednictvím hlasovacích lístků, které bude možné vhodit
do uren na Městském úřadě, poliklinice,
Relaxačním centru či knihovně.
Návrhů se sešlo v letošním roce celkem
11 a jsou opravdu různorodé - zejména se
však jedná o úpravu veřejného prosto-

Žďár nad Sázavou 3 

Foto: adl

údržby bytového domu,“ doplnila Pálková.
Domovník - preventista bude zaměstnán na hlavní pracovní poměr v rozsahu
celého úvazku na dobu určitou, a to od 1.
ledna 2018 do konce roku 2019. Výběrové
řízení bude vyhlášeno v průběhu září letošního roku. Úvazek vč. potřebného vybavení
domovníka je ze 100 % hrazen z dotace v
rámci projektu Ministerstva vnitra ČR – Domovník-preventista. Kateřina Navrátilová

ru či volnočasových ploch. Na čtyřech
úspěšných projektech z loňského roku
se pracuje - v současné době dochází k
úpravě vodního prvku v atriu, projekty
na Farských humnech čekají, zda uspěje
žádost o dotaci.
Participativní rozpočet umožňuje, aby
se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz
z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo
ve městě v následujícím roce vylepšit.

(red)

Žďáráci si zvykají na změny ve vedení MHD ŽĎÁR
Žďáráci si zvykají na změny ve vedení
linek městské hromadné dopravy. Ty
vešly v platnost prvního července letošního roku. Své náměty a připomínky
mohou občané zasílat na speciálně zřízený e-mail mhd@zdarns.cz
Žďárská MHD má za sebou měsíc zkušebního provozu a je zatím brzy na nějaké zásadní zhodnocení. Již nyní ale odbor
komunálních služeb zpracovává množství
dotazů a námětů do občanů, které chce do
září letošního roku projednat s pracovní
skupinou pro MHD a případně zapracovat.
Připomínek, podnětů či jen názorů přišlo
různými cestami včetně telefonátů několik
desítek. „Všechny náměty byly zpracovány a
předloženy na jednání pracovní skupiny pro
MHD na konci července s tím, že ty opravdu
relevantní se budeme snažit zapracovat do
systému. Dílčí změny budou realizovány ke
3. září 2017, další pak k 1. lednu 2018. Vše se
bude odvíjet od výše rozpočtu a možnostech
oběhu vozidel, sdělil pracovník odboru ko10

munálních služeb Miloslav Dvořák. Nejvíce
připomínek se týká dopravy ze ZR 2 a 5, a
to především k poliklinice a na náměstí Republiky.
Výstavba nových zastávek v ulici Libická
a Sázavská by měla započít ve druhé polovině srpna. „Protože zastávky v jiné, méně
komplikované lokalitě, by ztrácely na významu, museli jsme se vypořádat při zpracování

projektové dokumentace s mnoha problémy,
ale vše je již na dobré cestě. V předstihu se započne s opravou vodovodu v okolí zastávek
Libická, pak by již měl nastoupit dodavatel
výstavby zastávek, kterého již máme vysoutěženého,“ sdělil Dvořák. Na místě budoucích zastávek jsou v současné době umístěny provizorní označníky. 

(red)

Aktivně pro Žďár: Nové lavičky a opravená hřiště
Druhého ročníku se dočkal i projekt
laviček na přání občanů. „V loňském roce
jsme umístili pět laviček dle přání, například
ke Kauflandu, na Libušíně, u Konventského
rybníka či u nákupního centra Žďár,“ sdělila
komunitní koordinátorka Radka Remarová.
I tentokrát probíhala výzva do konce června a sešlo se sedm tipů na umístění nových
laviček. Tipy v současné době vyhodnocuje
odbor komunálních služeb z hlediska realizovatelnosti a následně budou nové lavičky
umístěny. I v letošním roce bude na žádosti

Žďárské farmářské trhy již třetím rokem pravidelně
zaplňují náměstí Republiky, čeká nás i velký letní trh
K dobrému jménu každého města patří
podpora lokálních výrobců a maloprodejců. Od května letošního roku se na
žďárském náměstí Republiky koná třetí sezóna farmářských trhů, které se
těší velké oblibě mezi prodejci i mezi
obyvateli města.

Participativní rozpočet vstupuje do své druhé fáze
Žďár nad Sázavou v rámci projektu Aktivně pro Žďár zavedl participativní rozpočet. Pro rok 2017 vyčlenili zastupitelé na projekty občanů 600 tisíc korun. Do konce června 2017 mohli občané podávat své návrhy do participativního rozpočtu,
který ve Žďáře běží již druhým rokem. Projekt tak postupuje do své druhé fáze
- odborné zhodnocení návrhů a také zpětná vazba autorům.

Aktuality

občanů umístěno celkem pět laviček.
Práce na hřištích již pomalu finišují. Na
ulici Švermova přibyly herní prvky a byl
upraven povrch. Na ulicích Neumannova a
Špálova jsou opravená hřiště hojně využívána. Rovněž v ulici Nádražní se děti dočkaly branek a prodloužení plotu z palisád, aby
jim neutíkal míč na parkoviště. „Velmi dobře
spolupracujeme se společenstvím vlastníků z
ulice Haškova, kam budeme ještě v letošním
roce umisťovat nové herní prvky,“ sdělila Radka Remarová.
(red)

Lokální farmářské trhy umožňují nakoupit výrobky a výpěstky, které při cestě na náš
stůl nebyly přepravovány tisíce kilometrů,
ale vyrostly, či byly vyprodukovány v naší
zemi, co nejblíže místu, kde žijeme. „Stále
si neuvědomujeme, co to ta lokálnost vlastně znamená, a stále se setkávám s tím, že na
farmářských trzích chybí zelenina. Každý by se
měl v květnu podívat z okna a selským rozumem trochu zauvažovat, co už tak v květnu asi
roste na zahrádce. Určitě to nebudou rajčata a
okurky“, poznamenala jedna z organizátorek
Žďárských farmářských trhů Kateřina Fialová.
„Žďárské farmářské trhy by měly sloužit také
jako odrazový můstek hlavně žďárským začínajícím malovýrobcům a jsme moc rády, že se
na každém trhu setkáváme s prodejci přímo ze
Žďáru, ať už jsou to dámy se skvělými žďárskými marmeládami nebo pánové nabízející pivo.
Je tu spousta opravdu lokálních produktů, které dělají náš trh specifickým a které nenajdete
na jiných farmářských trzích,“ dodala další z
organizátorek Jana Vinopalová.
Výběrem potravin s dohledatelným původem podporujeme české pěstitele, chovatele, prvovýrobce a šetříme životní prostředí.
Za odměnu si můžeme být jisti, že dostáváme skutečně kvalitní a čerstvé potraviny.
Žďárské farmářské trhy se konají každý měsíc, v sobotu dopoledne na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, nejbližší farmářský
trh proběhne 19. srpna. Předběhne ho už
jen tradiční letní prázdninový trh, který se
uskuteční 17. srpna v době od 8.00 do 18.00

hodin rovněž na náměstí Republiky. „Stánků
bude několik desítek, přesný počet zatím není
znám, přihlášky stále chodí. Bohužel ubylo
značné množství řemeslných prodejců, jestli je
to způsobeno zavedením EET nebo konáním
jiných, vícedenních akcí v tomto termínu, které
jsou pro prodejce zajímavější, zůstává otázkou,“ sdělila pracovnice odboru komunálních
služeb Marie Šustrová, která má pořádání letního a vánočního trhu v kompetenci. Na letním prázdninovém trhu budou, jako již tradičně k dostání proutěné a dřevěné výrobky,
keramika, porcelán, bytový textil, oblečení,
kožená galanterie, hračky, dárkové zboží a
potřeby pro domácnost, ale i kosmetika, obrázky, šperky a dekorace. Chybět nebudou
ani cukrovinky, sušené ovoce, ořechy, koření
a slané pečivo. 
(red)

Aktuality z výstavby
Rekonstrukce povrchů ulice Kavanova,
Mánesova

Probíhá výběrové řízení na dodavatele
stavby. Stavba bude pravděpodobně zahájena do konce srpna 2017.

Skatepark – aktuální stav

V území za sportovní halou byla zahájena stavba skateparku. Dodavatelem stavby
je a. s. PORR, Skály. Stavba ve výši 6, 5 milionu korun s DPH bude realizována podle
projektu zpracovaného Ing. arch. Rudolfem
Grimmem, Žďár nad Sázavou.

Klafar III

V červnu byla dokončena výstavba technické infrastruktury ulice Hrnčířská. Stavbu
provedla 1. žďárská plynařská a vodařská
a.s. Praha v termínu od srpna 2016 - do
června 2017. Náklady akce jsou 20 milionů
korun bez DPH. V zastupitelstvu města byly
schváleny názvy dalších dvou připravovaných ulic Barvířská a pokračování K Milířům.
Na ulici Barvířské probíhá prodej pozemků
pro řadové rodinné domy. Projekt technické
infrastruktury dokončují Ing. Netopilová s
Ing. Buriancem z Dopravně inženýrské kanceláře, Hradec Králové.
 Odbor rozvoje a životního prostředí MěÚ

Africký mor prasat na území ČR

Červencový farmářský trh. 

Foto: adl

V uplynulých třech týdnech se na území ČR, konkrétně
ve Zlínském kraji vyskytla nákaza afrického moru prasat. Jde o velice infekční nákazu, týkající se ale pouze
prasat divokých ve volné krajině a domácích chovů
prasat. Na člověka či jiný živočišný druh není tato nákaza přenosná. V rámci zdolání této nákazy vyhlásila
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy
ČR mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření
nákazy afrického moru. Kromě povolení lovu všech
kategorií prasat divokých v honitbách celé ČR platí i
oznamovací povinnost nálezu uhynulých prasat divokých ve volné krajině. Případný nalezený kadáver
prasete divokého je povinnost nahlásit na příslušnou
pobočku či přímo na Krajskou veterinární správu pro
Kraj Vysočina v Jihlavě. 
Ladislav Holeš

Městská policie začne značit a evidovat jízdní kola již v srpnu
Městská policie Žďár nad Sázavou, v
rámci projektu Ministerstva vnitra ČR s
názvem Forenzní značení jízdních kol a
kompenzačních pomůcek bude od srpna
2017 provádět značení a registraci kol a
pomůcek.
Forenzní identifikační značení je jedinečné díky své nenapodobitelnosti, je vždy
originální a je nepadělatelné. Plně vyhovuje
požadavkům na skryté označení majetku. Je
odolné proti tlakové vodě a páře, běžným
chemikáliím, soli a povětrnostním vlivům.
Značení se provádí na více vhodných místech jednoho zařízení (kolo, kompenzační
pomůcka). Po zaschnutí je značení pouhým okem téměř neviditelné. Po provedení
označení a následných administrativních
úkonech je označené zařízení zaregistrováno do mezinárodního registru REFIZ.
Zájemci o registraci se mohou přihlásit
na služebně Městské policie Žďár nad Sá-

zavou, kde sdělí základní informace a kontakt. Zde bude jejich požadavek zanesen do
pořadníku a následně budou po zahájení
značení kontaktováni odpovědným pracovníkem, se kterým si dohodnou konkrétní
datum a čas, kdy bude jejich žádosti vyhověno. Značení jízdních kol bude probíhat
v budově Městské policie, značení budou
provádět preventisté Městské policie. Místo značení kompenzačních pomůcek bude
dohodnuto přímo s konkrétním zájemcem.
Značení kol a kompenzačních pomůcek je
určeno pro fyzické osoby, není rozhodující
místo jejich trvalého bydliště.
Značení se provádí při teplotě nad 10
stupňů Celsia, neprovádí se za deště nebo
po dešti, dále není prováděno na kola znečištěná, mokrá a na kola, která nejsou technicky způsobilá pro provoz na pozemních
komunikacích.
Značku je třeba nechat 15 minut zaschnout (po této době je možné kolo běžně

užívat), v průběhu 24 hodin značení zatvrdne (po tuto dobu je třeba zamezit mechanickému poškození).
Při vlastním značení je třeba hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost
(občanský průkaz), prokázat způsob nabytí
kola nebo kompenzační pomůcky (daňový
doklad, faktura), v případě, že nejste schopni toto doložit, je možné doklad nahradit
čestným prohlášením o nabytí (bude vyplněno při značení). Dále budou při značení a
registraci vyplněny další formuláře potřebné pro registraci a bude provedena fotodokumentace.
Při změně majitele označeného a zaregistrovaného kola nebo kompenzační pomůcky, jeho krádeži, ztrátě, likvidaci nebo
změn komponentů je nutno tyto skutečnosti nahlásit na Městskou policii, která značení a registraci prováděla.


Dagmar Pálková, MP
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Santiniho barokní slavnosti budou ve Žďáře plné hvězd
Výjimečnou postavu barokního stavitelství, architekta Jan Blažeje Sanitniho Aichla, připomenou letos na
Vysočině obdivovatelům jeho díla
Santiniho barokní slavnosti.
Je tomu již šestnáct let, kdy byla při
příležitosti 750. výročí založení žďárského
cisterciáckého kláštera založena tradice
Klášterních nocí. Hlavní postavou a průvodcem životem a dílem architekta Santiniho se stal na řadu let profesor Mojmír
Horyna. Díky němu našli do Žďáru nad
Sázavou cestu další významné osobnosti
z akademického i kulturního světa.
„Pan profesor již bohužel není řadu let
mezi námi, ale na jeho odkaz můžeme stále navazovat. V letošním roce, který je věnován českému baroku a také oslavě 340.
výročí narození stavitele poutního chrámu
na Zelené hoře, připravili členové spolku
„Putování za Santinim“, s podporou Kraje Vysočina a města Žďáru nad Sázavou,
projekt, který přivádí návštěvníky do všech
významných staveb, které Santini na území
našeho kraje vytvořil,“ sdělil předseda občanského sdružení Putování za Santinim
Stanislav Růžička.
Po dnech strávených v Humpolci, Želivi, Horní Bobrové a ve Zvoli přichází na
řadu žďárské ohnisko barokní gotiky. Tato
kapitola se rozrostla do tří dnů, a tak se
zájemci o Santiniho odkaz mají ve dnech
8. až 10. září 2017 skutečně na co těšit. „Po
zahájení v prostorách zelenohorského kostela rozezní historické varhany paní profesorka Barbara Willy. Ta také postupně za-

hraje na všechny nástroje ve městě. Během
dalších hodin a dnů se ke slovu dostanou
pánové, kteří nejenom že přinášejí nové
poznatky a informace k Santinimu dílu, ale
představí nám celou myšlenkovou a kulturní šíři barokní epochy. Epochy, která tak
významně ovlivnila historii našeho města,“
popsal program slavností Stanislav Růžička. „Už v želivském klášteře spolu ohnivě diskutovali pánové profesoři Jiří Kotalík
a Vít Vlnas. Ve Žďáře představí nejenom
osobnost architekta, ale v barokní galerii
také okruh umělců spojených s nejslavněj-

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Foto: archiv

ší dobou kláštera. Představitelé Ústavu pro
dějiny umění ÚK Praha pánové Richard Biegel a Petr Macek jsou pak mimořádně erudovaní ve schopnosti rozebrat a vysvětlit
principy Santiniho architektury a prorektor
Karlovy univerzity prof. Jan Royt sám o sobě
patří k nejlepším vypravěčům a znalcům
české historie,“ doplnil Růžička.
Spolu se jmenovanými vystoupí v prostorách bývalého kláštera, dnešního zámku Kinských řada dalších osobností. Čas a

prostor dostane také kulturní připomínka
barokního světa. Svůj odjezd na turné
po Dálném Východě kvůli vystoupení ve
žďárském kostele sv. Prokopa o několik
dnů posunuli členové skvělého Janáčkova kvarteta. V bazilice minor žďárského
kláštera se představí komorní orchestr
TIKO se svými sólisty a soubor barokní
hudby Belladonna trio se zpěvačkou Martinou Macko.
Ke slovu se ale také dostanou žďárské
soubory. Na náměstí Republiky i na hladině Konventního rybníka se představí
žesťový kvintet města Žďáru nad Sázavou pod vedením Jaroslava Šimka či taneční skupina ZUŠ Františka Drdly pod
vedením paní učitelky Hany Ludvíkové.
Tím však nabídka zdaleka nekončí. Vždyť
po tomto oficiálním programu, zakončeném nedělní mší svatou, kterou zpěvem
doprovodí mužský pěvecký sbor Vocatus
Ecumenicus , se mohou po stopách Santiniho vydat celé rodiny. Okruh zajímavých
zastavení a her pro ně připravuje ve spolupráci se správou Zámku Kinských žďárské středisko volného času příspěvková
organizace města Active-SVČ.
Nad celým projektem přijal osobní záštitu hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a mimořádnou podporu vyjádřilo
také město Žďár nad Sázavou v čele se
starostou Zdeňkem Navrátilem. Organizátoři proto věří, že v čase na konci léta si
návštěvníci města i žďárští patrioti najdou
čas k připomenutí své slavné minulosti.
Minulosti, na které je stále co nacházet a
objevovat.
(red)

Dolní hřbitov je přes prázdniny přístupný každý víkend
Při příležitosti Roku baroka je přes celé
prázdniny každý víkend přístupný Dolní hřbitov v Santiniho ulici. Nově jsou
zde umístěny původní originální sochy
z barokního mostu a výstava Putování
za Santinim. Otevřeno je po celou dobu
prázdnin vždy v sobotu a v neděli od
10.00 do 16.00 a také 2. 9. a 9. 9. 2017.
Vstup je zdarma.
Dolní hřbitov byl postaven nedaleko
žďárského kláštera v roce 1709. Hřbitov je
jednou z prvních staveb, kterou pro žďárský klášter realizoval architekt Jan Blažej
Santini Aichel. Začátkem 18. století hrozila
Žďáru morová epidemie, stavba hřbitova
byla jednou z mnoha příprav, které inicioval
tehdejší opat Václav Vejmluva. Díky důkladným opatřením morová epidemie Žďár nakonec nepostihla, a tak hřbitov nebyl nikdy
využit jako morový. Začalo se v něm běžně
pohřbívat a poté, co jeho kapacita přestala
stačit, byl rozšířen o čtvrtou kapli. Jeho půdorys tak získal současný tvar, jenž připomí12

ná lebku. Nyní se hřbitov již nevyužívá pro
pohřbívání, jeho plocha je pokryta trávou.
Uprostřed hřbitova se nachází socha anděla
posledního soudu od sochaře Řehoře Thenyho, jenž se učil u věhlasného sochaře Matyáše Bernarda Brauna a ve Žďáře působil v
letech 1729 - 1738.
Zámecká farnost se tímto krokem při-

dala k letošnímu Roku českého baroka.
„Návštěvníci hřbitova mohou využít vzácnou
příležitost zhlédnout opravené originály soch
z barokního mostu,“ připomněl farář Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou 2 Vladimír Záleský. Na místě je v otvírací době přítomen průvodce, který zájemcům poskytne
informace o památce. 
(red)

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ZÁMEK KINSKÝCH
areál bývalého cisterciáckého kláštera
Pocta Santinimu – pátek 8. 9. 2017

10:00 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře,
varhanní introdukce – prof. Barbara Willi.
10:30 Slavnostní zahájení Santiniho barokních slavností.
11:00 Komentovaná prohlídka Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého,
Doc. PhDr. Jiří Kotalík a Ing. Petr Macek, Ph.D.
13:00 Muzeum nové generace – Osm století žďárského kláštera,
komentovaná prohlídka.
15:00 Barokní sály zámku Kinských – Pocta Santinimu, diskusi odborníků
a veřejnosti moderuje PhDr. Richard Biegel.

18:00 Křížová chodba fary – Barokní svět ve filmových obrazech,
Doc. PhDr Jiří Kotalík. Vstupné 50 Kč.
18:00 Kostel sv. Prokopa – mše svatá k uctění památky Jana Blažeje
Santiniho Aichela, varhanní doprovod prof. Barbara Willi.
19:30 Kostel sv. Prokopa – Janáčkovo kvarteto, koncert světově proslulého
hudebního tělesa. Vstupné 150 Kč.
21:00 Náměstí Republiky, prostor před Starou radnicí – Baroko pro duši
a pro oko, koncert na zvonkohru, žďárští trubači, barokní tanec,
slavnostní světelná iluminace.

Klášterní noc – sobota 9. 9. 2017

13:00 Komentovaná prohlídka areálu kláštera.
17:30 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – Barokní
14:00 Sál klášterního Konventu – Baroko v pohybu, tanec na dvoře
klášter, sídlo duchovního života a vzdělání, přednáší
prof. Ing. PhDr. Jan Royt, Ph.D.
barokních kavalírů, komentované ukázky.
14:00 Zámecká galerie – Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze, 19:30 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše – Tišnovský
prof. Vít Vlnas uvádí okruh barokních umělců spojených se Santinim.
komorní orchestr se svými sólisty, koncert barokní hudby.
15:00 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše – Hudba
21:00 Výstup na Zelenou horu – Vodní hudba a barokní osvětlení
v barokní době a její významní představitelé, prof. Barbora Willi.
na hladině Konventního rybníka, Žesťový kvintet města Žďár n. S.
16:00 Putování za Santinim – komentovaná prohlídka Konventního
21:30 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – Barokní
kostela a areálu zámku, doc. PhDr. Jiří Kotalík, Ing. Petr Macek,Ph.D.
perly, koncert souboru Belladona trio a zpěvačky Martiny Macko.
23:00 Slovo na dobrou noc, P. Vladimír Záleský,
16:30 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – mše svatá
za stavitele chrámu.
Půlnoční varhanní nokturno, hraje prof. Barbara Willi.
Celodenní vstupné platné pro všechny sobotní akce 200 Kč. Vstupné na večerní program 150 Kč.

Baroko pro celou rodinu – neděle 10. 9. 2017
9:00 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše – mše svatá,
mužský komorní soubor Vocatus Ecumenicus Jimramov.
13:00 Muzeum nové generace a areál zámku Cesta barokním světem,
zábavné putování pro rodiny s dětmi, připravil Active – středisko
volného času.

8. –10. 9. 2017

Mimořádná nabídka – po celou dobu konání
Santiniho barokních slavností můžete
navštívit proslulé Muzeum nové generace
za snížené vstupné 100 Kč.

Záštitu nad akcí převzal hejtman
Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek

Putování za Santinim

13

Letní příloha

Velká letní příloha s křížovkou a soutěží o ceny
Užijte si dovolenou a relaxujte. V letním vydání Žďárského zpravodaje přinášíme velkou letní přílohu s křížovkou o
ceny. Prázdniny se již přehouply do své druhé poloviny, ale léto a čas dovolených a odpočinku ještě zdaleka nekončí.
Ať už dáváte přednost aktivní dovolené plné sportu a cestování, nebo chvílím klidu někde v přírodě, letní příloha vám
jistě přijde vhod.
Příjemnou a pohodovou dovolenou přeje redakce Žďárského zpravodaje

Letní příloha

Křížovka
V rámci letošního Roku českého baroka se ve Žďáře nad Sázavou uskuteční od 8. do 10. 9. 2017 mezinárodní setkání odborníků
a obdivovatelů tvorby Jana Blažeje Santini – Aichela. Jak se tato akce jmenuje? Tajenku zasílejte do 28. srpna 2017 na e-mail
soutez@zdarns.cz. Tři vylosovaní výherci získají dárek.

Osmisměrka
Slova k vyškrtnutí: ÁCHAT, AKTA, AMOR, AZURIT, BAZÉN, BEATA, ČERTI, DRABAŘ, DVOREK, ECHOLAT, ERBY, ESKADRA, GRANÁT, HLUČNO, HRANA, HRNEC, CHYBY, KAJAK, KEKS, KIKS, KILO, KLKY,
KOPIST, LEČA, OCÚN, ODĚR, OHIO, OHYB, OKOP, OKRAJE, ORLE, PALUBA, PARAPET, PIKA, SBOR,
SEKYRA, SKLO, SKYTH, SLECHY, SLOJ, STÁZE, STRBOUL, SVETRY, ŠLIC, UČEBNA, UFON, ÚHYB, VSYP,
WOOD, ŽLÁZA, ŽLEB
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Slova zastupitelů města

Slova zastupitelů města

Zeptali jsme se: Anketa pro zastupitele města Žďáru nad Sázavou
V letním čísle Žďárského zpravodaje jsme se opět zeptali zastupitelů města na jednu anketní otázku. Jaký by měl být další osud
prostor po bývalé Radniční restauraci? Poslední nájemce Radniční restaurace skončil již před více než třemi lety. Od té doby
jsou prostory prázdné a město hledá bez výsledku dalšího provozovatele restaurace odpovídajícího standardu. Nepomohly
ani nabídky investiční dotace do zařízení kuchyně, či přechodné snížení nájmu. Jaké by mohlo být jiné využití tohoto specifického prostoru v exkluzivní budově Staré radnice? Stejný prostor dostal vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo
uskupení, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky tohoto vydání přišly následující příspěvky.

Radek Černý
radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou
Odpovídá za:
ODS

Doba se mění a my se měníme s ní. Ať se
nám to líbí, nebo ne. Vždycky to tak bylo a
události v běhu času bychom měli brát s nadhledem. Stále budou vítat hosty nové restaurace, když jiné i s dlouhou tradici zavírají. Tak
po Bílém lvu došlo i na Radniční restauraci. Už
se to nerentovalo.
Radnice patří městu a má i veřejný zájem,
kterým zjemňuje ostré hrany svobodného

Radek Zlesák
radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou
Odpovídá za:
ANO 2011

Martin Mrkos
radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou

trhu. Proto byly součástí nabídky pronájmu i
podpory ve formě přechodné úlevy na nájmu,
či nemalá dotace na vybavení kuchyně. Přesto
se k serióznímu záměru kvalitní restaurace nikdo neodhodlal. Jak dál? Navyšovat pobídky
a dotace? Míním, že tudy cesta nevede. Realita je taková, že už dávno renovované sklepní
prostory bez oken, ale především nevyhovující, dispozičně zcela nešikovné prostory pro
kuchyň a zázemí (komplikovaný přístup pro
zásobování, točité schodiště …) nejsou pro
moderní restaurační zařízení dostačující. Po
třech letech marné snahy je na čase změnit
zadání. Věřím, že v zájmu města je, aby radnice na náměstí byla nejen symbolem a místem
oficialit, ale i živým a přirozeným centrem pro
místní i návštěvníky. Navrhuji nově uvažovat i
o jiných konceptech a v širších souvislostech.
Co dneska v přízemí radnice máme? Za hlav-

ním vstupem z náměstí hezké foyer a vkusnou
výstavní síň, která žije. V navazujícím zadním
traktu zahálí minimálně využitý příjemný prostor s prosvětleným stropem, prázdné místnosti po fotoateliéru a maličké informační
centrum v cestovní kanceláři. Nemělo by se
začít tady? Celý trakt je po malých úpravách
vhodný např. pro stylovou kavárnu se zahrádkou, ev. v kombinaci s důstojným IC. Pokud by
to fungovalo, třeba by se časem a přirozeně
ukázalo nové, třebas nečekané a atraktivní
využití i pro sklepní prostory s klenutými stropy. Stálá expozice ždárských sklářů, či malířů
Vysočiny? Nebo … .Je to jenom příspěvek do
diskuse a přál bych si, aby se nikdo „spravedlivý“ nemusel nad mojí úvahou bezprostředně
rozčilovat. Přeji všem hezké a klidné léto.


Radek Černý

Na úvod požádám čtenáře, aby si odpověděl na otázku, kdy naposled navštívil budovu
radnice? Pokud má být živé náměstí, musí být
především živá radnice. Bohužel současný
stav je spíše opačný. Není to pouze záležitost
nevyužitých prostor Radniční restaurace, ale
i celého přízemí této pro město cenné a významné budovy.
Nazrál čas na změnu. Je třeba se vážně
zamyslet, jaké každodenní využití by tato bu-

dova mohla, nebo dokonce měla, občanům
města a jeho návštěvníkům poskytovat.
Zcela jistě by zde mělo sídlit reprezentativní Turistické informační centrum (TIC). V
našem městě se velmi dynamicky rozvíjí cestovní ruch a mnohdy je TIC to první, s čím se
návštěvník města setká. První dojem uděláte
pouze jednou a mnohdy rozhoduje o celkovém dojmu z daného místa.

Radek Zlesák

ly využívat i současně neobsazených prostor.
Obecně vidím Starou radnici jako místo spojené s historií města, uměním, s reprezentací,
setkáváním se a slavnostními nebo společenskými událostmi.

Její další využití by tak mělo citlivě reflektovat její symbolický a městotvorný charakter
a mělo by být tudíž předmětem širší diskuse
mezi zastupitelskými kluby.

Martin Mrkos

Odpovídá za:
ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO

Trendy jsou jasné, reprezentativní restaurace na úrovni vyžaduje světlé, prosklené,
vzdušné prostory, nikoliv „sklep“ bez oken.
Myslím si, že myšlenku využití prostor po bývalé Radniční restauraci pro další restauratérskou činnost bychom měli již opustit. Kvalitní
restaurace tam nepůjde a prostá „nálevna“
není takového místa hodna. V kontextu této
situace bych se osobně přimlouval za celkovou změnu využití Staré radnice - reprezentativní turistické centrum, galerie, velkoryseji
pojaté výstavní prostory, které by zčásti moh16

Tři otázky pro nové tváře v zastupitelstvu města
Pomyslné střídání stráží proběhlo v městském zastupitelstvu v aktuálním volebním období celkem třikrát. Již v červenci roku
2015 nahradil Tomáše Martince Rudolf Voráček z ČSSD. V únoru roku 2017 místo dlouholetého zastupitele za KSČM Jaroslava Miklíka
přebral Roman Vorálek. Dvacátého čevna letošního roku pak mandát po Miloši Jirmanovi z TOP 09 převzal Tomáš Augustýn. Všem novým zastupitelům jsme položili tři stejné otázky: Jaké byly vaše pocity, když jste zjistil, že se můžete stát členem zastupitelstva
města Žďáru nad Sázavou? Co by se ve městě dalo zlepšit a kde vidíte největší rezervy? S čím jste naopak spokojen? Na co se
chcete v budoucnu zaměřit? Do uzávěrky aktuálního čísla jsme získali odpovědi Tomáše Augustýna a Rudolfa Voráčka.

Tomáš
Augustýn
zastupitel
města Žďár nad
Sázavou za TOP 09

Jaké byly vaše pocity, když jste zjistil,
že se můžete stát členem zastupitelstva
města Žďáru nad Sázavou?
Mým prvním pocitem bylo zklamání,
že pan Jirman v roli zastupitele končí. Takovýchto osobností nemáme ve městě
mnoho. Následně se dostavil pocit zodpovědnosti, protože svými rozhodnutími
ovlivňujete každodenní životy více než 20
tisíců lidí.
Zřejmě je něco jiného, když se stanete

Rudolf
Voráček
zastupitel
města Žďár nad
Sázavou za ČSSD

Jaké byly vaše pocity, když jste zjistil,
že se můžete stát členem zastupitelstva
města Žďáru nad Sázavou?
Z minulosti mám již zkušenosti s prací
zastupitele, vím, o co se jedná a jak náročná
to je funkce. V tomto volebním období jsem
v polovině r. 2015 vystřídal plk. Martince,
který se přestěhoval a poté poctivě provedl i změnu trvalého bydliště. Mám výborné
pocity a chci pokračovat v započaté práci.
Baví mě pomáhat občanům našeho města
i přesto, že některé požadavky mohou být
vedení města nepříjemné. Takové věci jsou
pak na zastupitelstvu většinou zamítány

Co by se ve městě dalo zlepšit a kde vidíte největší rezervy? S čím jste naopak
spokojen?
Ve městě jsem velmi spokojen s úrovní školství, sociálních služeb a sportu. Zde
vidím velký kus odvedené práce od svého
stranického kolegy, bývalého místostarosty
Ladislava Bárty. Naopak velké rezervy vidím
v řešení nemotorové dopravy (ať už pěší či
cyklodoprava), neštěstím je i ta motorová,
zejména dopravní tepna vedoucí samotným centrem města, a parkování. Posledních mnoho let se nedaří dobře zajišťovat
péče o zeleň. Také nemám od současných
opozičních zastupitelů dobré zprávy o komunikaci se současným vedením města.

Na co se chcete v budoucnu zaměřit?
Zaměřit se chci především na oblasti
zmíněné v předchozím odstavci. Logicky by
se u mne jako ředitele základní a mateřské
školy v Novém Veselí nabízelo zaměření na
oblast školství. Myslím si však, že pro naše
školství je velkým neštěstím, že učitelům
i vedení škol stále někdo mluví do jejich
práce. Školy potřebují od zřizovatelů hlavně podporu a klid, aby svou energii mohly
věnovat do výchovy a vzdělávání dalších
generací.
Hlavním cílem zastupitele by mělo být
vytvoření co možná nejlepšího prostředí
pro občany svého města, proto jsou z mého
pohledu důležité oblasti sportu, volnočasového vyžití a dopravy. Rád bych napomohl
lepší komunikaci mezi koalicí a opozicí, protože věřím, že všem nám jde o stejný cíl a
tím je krásné a dobře fungující město.


Tomáš Augustýn

či schvalovány silou 55 % koaličních hlasů
(převahou pouhých dvou hlasů!) a na opozici není brán žádný ohled. Jako dobrý příklad
ale uvedu Smetanovu ulici, kde se sice i přes
petici obyvatel nepodařilo prosadit pokládku „tichého“ asfaltu, ale instalací omezení
rychlosti i měřiče došlo snad k částečnému
zklidnění dopravy. Špatným příkladem je
schválení letošního rozpočtu města, který
prošel jen zmiňovanou silou dvou hlasů a
směřuje k zadlužování.

vuje se to v netoleranci dobře míněných rad
v přípravě výstavby Klafaru, upozornění na
špatný výběr firmy na sekání trávy, na trasy
MHD atd. Nerespektování odlišných názorů
a nekomunikace je pro Žďár katastrofou.
Budu spokojen s tím, pokud můj poněkud
kritický příspěvek projde redakční radou čistý a bez komentářů, které naopak očekávám
mailem na voracek@spszr.cz. Mimochodem,
našli jste v Žďárském zpravodaji kritické
články občanů?

Co by se ve městě dalo zlepšit a kde vidíte
největší rezervy? S čím jste naopak spokojen?
Možností zlepšení je mnoho, současná
džungle je toho malým příkladem. Nevím,
proč vedení města za každou cenu obhajuje
špatnou práci firmy na sečení trávy. Možná
proto, že vlastní chyby neradi připouštíme.
Mrzí mě nekomunikace vedení města jak s
občany, tak s „opozičními“ zastupiteli. Na
začátku volebního období se třeba pořádaly
ankety na téma barvy budov – jak „důležité“!
Nyní už se ale rozhoduje bez občanů. Proje-

Na co se chcete v budoucnu zaměřit?
Chtěl bych přimět vedení města k větší
otevřenosti, komunikaci i toleranci odlišných názorů. Není moudré jen naslouchat
kamarádům a fandícím spolkům. Vždyť cesta ke zlepšování vede přes otevřené uši i oči
- nikdo není neomylný, ale jen hlupák si neumí omyl přiznat. Proto prosím spoluobčany,
aby k problémům nebyli lhostejní a s připomínkami se obraceli na rubriku „Dotazy a
náměty“ na stránkách města a s peticemi a
podněty výhradně přímo na zastupitelstvo
města. 
Rudolf Voráček

zastupitelem odstoupením jako v mém
případě. Když jste zvolen do zastupitelstva
hned po volbách, věřím, že by převažovala
spíše radost, nadšení či euforie z dobrého
volebního výsledku.

Publikovat ve Žďárském zpravodaji můžete i vy

Radniční restaurace v době, kdy byla v provozu. 

Foto: adl

Rubrika Žďárského zpravodaje, Žďáráci
píší do novin, je zřízena pro občany našeho města, kteří mají zájem se s ostatními
podělit o své názory, zážitky, literární tvorbu nebo fotografie, které mohou být pro
ostatní zajímavé. Využijte tedy možnosti
a zasílejte své postřehy, dotazy, ale i libo-

volné autorské texty rozmanitých žánrů,
vztahující se k městu a k jeho spádovým
obcím, vždy nejpozději do posledního dne
v měsíci, e-mail: zdarskyzpravodaj@zdarns.
cz, adresa: Žďárský zpravodaj, Městský úřad,
Žižkova 227/1, 591 31, Žďár nad Sázavou.
Popřípadě můžete obálku osobně předat

na recepci úřadu. Příspěvky nebudou honorovány, ani vraceny autorům.
Rovněž všichni zastupitelé města Žďáru
nad Sázavou mají ve Žďárském zpravodaji
pravidelně vyhrazen adekvátní prostor v
rubrice Slova zastupitelů.

(red)
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Příspěvkové organizace města

Čtenáři budou mít k dispozici terasy s občerstvením
Díky úpravám vstupu do knihovny vzniknou i další výstavní prostory
Příjemné letní posezení s knihou a občerstvením budou mít již příští rok k dispozici návštěvníci žďárské knihovny. V těsném
sousedství knihovny totiž vzniká nová restaurace se zahrádkou, která bude součástí
Nápojového centra Fiala. „Domluvili jsme
se s paní Fialovou na tom, že na zahrádku
na stávajících terasách budeme mít přístup z
knihovny tak, aby ji mohli využívat i naši návštěvníci,“ řekl ředitel Knihovny Matěje Josefa Sychry Roman Kratochvíl. V časech, kdy
je knihovna otevřená, bude za příznivého
počasí vymezena část zahradní restaurace
pouze pro čtenáře. Budou tak mít možnost
trávit čas nejen s knihou a časopisy z čítárny,
ale také si budou moci objednat občerstvení a posedět v příjemném prostředí s výhledem na řeku Sázavu. Projekt zahradní restaurace počítá s terasovitým uspořádáním,
odkrytým i pergolami zastřešeným posezením, místem pro grilování, ale i dětským
koutkem s pískovištěm a houpačkami. Jde o
soukromou investici manželů Fialových na
pozemku, který dostali od města do pronájmu. Zahrádka bude navazovat na restauraci vznikající v jejich Nápojovém centru.
„Jediné, co musíme do příštího léta vyřešit, je vstup na zahrádku restaurace. Sice na
ni vedou z budovy knihovny dveře, ale pouze
z kanceláře, ve které mají zázemí pracovníci
knihovny. Budeme tak muset zásadně změnit vstupní prostory do knihovny u hlavního

vchodu,“ uvedl Kratochvíl. Stěny kanceláře
budou muset být vybourány a posunuty
tak, aby vznikl průchod od hlavního vchodu
ke dveřím na zahradní restauraci. Letos by
měl být připravený projekt, samotné úpravy
čekají knihovnu na začátku roku 2018. „Když
už budeme zasahovat do vstupních prostor,
rádi bychom je upravili tak, aby nabízely další
výstavní prostor, například pro práce místních
fotografů. Zbavíme se nevzhledných nástěnek
a na všech stěnách bychom rádi nainstalovali
výstavní závěsný systém s osvětlením, podobný tomu v Čechově domě,“ dodal Kratochvíl.
Podle něj je umožnění využívání teras čtenáři prvním z mnoha kroků, které by měly v
budoucnu zpříjemnit fungování knihovny a
nalákat další návštěvníky a čtenáře.

(red)

Zázemí městské knihovny.

Foto: adl

Nabídka zájmových kroužků Active-SVČ
Active – středisko volného času nabízí
i v nadcházejícím školním roce širokou
škálu nejrůznějších zájmových kroužků a kurzů pro děti od 3 do 15 let. Vybírat pro své ratolesti můžete z technických kroužků a kurzů, přírodovědných
kroužků, sportovních, tanečních a
pohybových kroužků, ale také z jazykových kroužků, výtvarné a estetické
výchovy a hudebních kurzů a kroužků.
Pro mladé nadějné hudebníky jsou v letošním roce opět připraveny kurzy flétny,
elektronických varhan, klavíru, akordické
kytary nebo zpěvu. Sportovci by naopak
neměli přehlédnout kroužek atletiky, badmintonu, běžeckého lyžování, aerobicu,
florbalu nebo třeba kickboxu, parkouru,
sebeobrany, orientačního běhu a moderní
gymnastiky. Ke sportovním kroužkům pak
patří také slackline, neboli moderní provazochodectví a mnoho dalšího. Více informací a kompletní nabídku kurzů a kroužků pro školní rok 2017/2018 naleznete na
webových stránkách www. activezdar.cz
nebo se můžete na cokoli zeptat na e-mailu krouzky@activezdar.cz. Od 1. září 2017
je možné si vyzvednout přihlášky, a to jak
v budově Active-SVČ na Dolní ulici, tak i v
Domě dětí a mládeže na Horní ulici.
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Předběžná nábídka zájmových kroužků a kurzů pro školní rok 2017/2018
NOVINKY:
NERF pistole - pro děti od 6 let
Sebeobrana Wing Chun- od 10 let
Slack line - pro děti od 8 let
Sportovní gymnastika - od 6 do 9 let
Tvořivá dílna pro středoškoláky
TECHNICKÉ KROUŽKY, KURZY:
Dračí doupě - pro děti od 10 let
Internet - pro děti od 11 let
Letečtí modeláři - od 11 do 15 let
Plastikoví modeláři - pro děti od 9 let
Počítače hrou - pro děti 1. tříd ZŠ
Počítačové hry - od 7 let, pro mládež
Vytváříme www stránky - od 11 let
Základy obsluhy PC - pro děti od 9 let
VÝTVARNÉ A ESTETICKÉ KROUŽKY
Dramatický - pro děti od 8 let
Keramický kroužek - pro děti od 6 let
Keramický kroužek pro děti a rodiče
Paličkování - pro dívky od 8 let
Ruční práce - pro děti od 8 do 15 let
Výtvarná dílnička - od 5 do 7 let
Výtvarka - pro děti od 7 do 13 let

(red)

Městská policie
informuje
Město zasáhla v červnu velká bouřka

V důsledku mimořádné situace, která nastala po bouřce a značně silném větru z 22.
6. na 23. 6.2017 na území města Žďáru nad
Sázavou, byla na služebnu Městské policie
přijata řada oznámení od občanů na místa,
kde došlo ke zlámání stromů, větví a poškození dalšího jak veřejného, tak soukromého
majetku. Na některých místech ve městě
tato situace přinesla komplikace i v dopravě. Strážníci MP spolupracovali se složkami
IZS, zejména s hasiči, kteří odstraňovali následky této bouřky.
Vlivem této mimořádné události byla
pak přijata bezpečnostní opatření, týkající
se zejména oblasti lesa u nádrže Staviště,
kde došlo k výraznému polomu stromů a
hrozilo tak osobám, které by vstoupily na
tato místa, nebezpečí ohrožení života či jiná
újma na zdraví.
Městská policie provedla v součinnosti
s odborem životního prostředí MÚ technická opatření ve smyslu zapáskování přístupových míst a provedla rozmístění upozorňovacích cedulí na zákaz vstupu osob
do prostoru Staviště. Dále byla prováděna
opakovaná hlášení městským rozhlasem o
reálném nebezpečí, které hrozilo v této oblasti. Hlídky strážníků následně prováděly
do konce července kontroly, zda je občany
dodržován zákaz vstupu do těchto prostor.
Pokud hlídka MP zjistí, že se v tomto prostoru nachází osoba, je upozorněna na to,
že se dopouští přestupkového jednání, za
což jí může být uložena bloková pokuta,
případně může být její jednání oznámeno
správnímu orgánu. Ve většině případů občané tato opatření pochopili a respektují je.

Muž se zranil v MHD

Na tísňovou linku 156 oznámil řidič MHD,
že v autobuse upadl starší muž a způsobil si
zranění v oblasti hlavy. Strážník stálé služby
ihned informoval rychlou záchrannou službu a na místo vyjela i hlídka MP. Po příjezdu
strážníků na místo bylo zjištěno, že se jedná
o muže ve věku 88 let. Byla mu poskytnuta
první pomoc a následně byl převezen RZS
k dalšímu ošetření do nemocnice v Novém
Městě na Moravě.

Nepřiměřeně hlučná oslava

Na služebnu Městské policie byla přijata
v podvečerních a večerních hodinách oznámení od občanů bydlících v jednom z bytových domů na ulici Brněnská ve Žďáře nad
Sázavou 1, že se zde bydlící žena chová dosti
hlučně a obtěžuje je křikem. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že se jedná o
55-ti letou ženu slavící se svým přítelem narozeniny. Dotyčná byla strážníky upozorněna
na nevhodnost jejího chování. Přítel následně strážníkům přislíbil, že na ženu dohlédne,
aby dále nerušila ostatní nájemníky.

Luboš Skřivánek, MP

Příspěvkové organizace města

Sportis informuje
Relaxační centrum

V červnu navštívilo bazénovou část 10 542, wellness 1267
a solnou jeskyni 69 klientů, na konci června byl otevřen pro
veřejnost venkovní bazén. Ve wellness bylya dokončena výměna zařízení obou suchých saun. Sledujte naše webové
stránky www.bazenzdar.cz nebo www.bazen-zdar.cz

Otevírací doba:
Po - Pá 06.00 - 20.45 hod.
Sobota 10.00 - 20.45 hod.
Neděle 11.00 - 20.45 hod.
1.7.-31.8. 10.00 - 19.45 hod.

Zimní stadión

Byla dokončena údržba celého zimního stadionu včetně
technologického zázemí. V současné době se realizuje rekonstrukce šaten pro „přípravky“ včetně nového sociálního
zařízení a vybavení. V průběhu měsíce července a srpna se
předpokládá realizace úpravy současného skladu a vodárny
na rozšíření zázemí pro stolní tenis. Rovněž bylo realizováno
nové LED osvětlení ledové plochy nákladem přibližně jeden
a čtvrt milionu korun. Na letošní sezónu připravujeme novinku v podobě bělení ledové plochy. Předpokládané zahájení zimní sezóny 2017/2018 je plánováno v první polovině
srpna.

RELAXAČNÍ CENTRUM
Ž Ď Á R

N A D

S Á Z A V O U

Rychlobruslařský ovál

Byla dokončena rekonstrukce povrchu rychlobruslařského oválu včetně osazení nových obrubníků, a to v celkové
hodnotě přibližně jeden a půl milinonu korun. Současně s
tím proběhla základní oprava komunikace mezi oválem a
zimním stadiónem, vlastními silami jsme realizovali výměnu
plotu kolem areálu ze strany cyklistické stezky a na hranici
mezi oválem a prostorem autocvičiště jsme osadili novou
plotovou branku tak, aby nedocházelo k ničení plotu neukázněnými návštěvníky.

• plavecký bazén

300 m2, hloubka 140-147 cm, 26-28°C
• cvičný bazén
38 m2, hloubka 50 cm, 30-32°C
• zábavný relaxační bazén
128 m2, hloubka 120 cm, 30-32°C
proudový kanál, lezecká stěna a síť,
masážní lavice a lehátka

Rekreační areál Pilák

Upozorňujeme všechny návštěvníky na striktní zákaz
kouření v celém areálu a zákaz vstupu psů na místa, která
jsou takto označena. Z důvodu bezpečnosti žádáme majitele psů, aby je nenechávali volně pobíhat po pláži mezi
návštěvníky a plavat v oblasti, kde se návštěvníci koupou.

• dětské brouzdaliště

s vodním hřibem

Fotbalový stadión

20 m , hloubka 20-40 cm, 30-32°C
2

V letní přestávce jsme připravili hřiště na podzimní sezónu, která začíná začátkem srpna. Připravujeme výrobu dvou
nových střídaček na zadní „tréninkové“ hřiště, zájemci o pronájem volejte na telefonní číslo 734 760 598.

• whirlpool
pro max. 15 osob, 33-35°C

Hotel Tálský mlýn

Obsazenost hotelu v červnu byla 73,7 %, celkem hotel
navštívilo 352 hostů, průměrná délka pobytu byla 1,82 dnů,
v současné době provádíme opravu napojení kanalizace
před hotelem.
Veškeré další informace naleznete na webu www.sportispo.cz
Vladimír Kovařík

Žďár nad Sázavou, Švermova 4,
tel. recepce: 566 531 898, tel. vedoucí: 737 203 054

www.spor�spo.cz • www.bazen-zdar.cz

S večerníčky na Šlakhamr
ax_reklmani leták_2014.indd 1

Sobotu plnou her a zábavy pořádá nedaleko Žďáru nad Sázavou brněnské
Technické muzeum. 5. srpna 2017 se
od 10. do 17.00 hodin můžete vypravit
na Šlakhamr.

host přijala pozvání organizátorů Klára
Smolíková, autorka moderního večerníčku Vynálezce Alv. Děti si ale budou moci
vyzkoušet i aktivity jako je zasadit semínko, zatlouct hřebík, nebo vodit loutku.

Pro děti budou připravena soutěžní
stanoviště inspirovaná pohádkami z večerníčků. Takové hrdiny jako Křemílka a
Vochomůrku, Ferdu Mravence, Spejbla a
Hurvínka nebo Maxipsa Fíka není třeba
dlouze představovat. Zábavný kvíz bude
ale připraven i pro rodiče. Jako speciální

Šlakhamr – Tato technická památka
byla kdysi hamrem – zařízením na zpracování železné rudy, pak obilným mlýnem a
dnes je muzejní expozicí, která připomíná
bohatou železářskou tradici žďárského
regionu.

(red)

21. 10. 2014 12:03:43

Šlakhamr ožívá několikrát ročně.

Foto: archiv
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Sociální služby města slaví 25 let od svého vzniku

Dětské dopravní hřiště je v létě otevřeno pro veřejnost

V letošním roce slaví příspěvková organizace Sociální služby města Žďár nad
Sázavou 25. výročí svého vzniku. Za tu
dobu prošla organizace postupným vývojem, který reagoval jednak na potřeby
svého zřizovatele, kterým je město Žďár
nad Sázavou, a také na změny právních
předpisů, kterým je třeba se přizpůsobovat. V současnosti Sociální služby města
mají registrováno celkem šest sociálních
služeb, provozují jedno nestátní zdravotnické zařízení (domácí ošetřovatelská
péče) a půjčovnu zdravotnických a rehabilitačních pomůcek.

Po zkušenostech s prázdninovým provozem dopravního hřiště v loňském roce se
i letos otevřelo hřiště pro veřejnost.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou vznikly 1. července 1992 transformací
Okresního ústavu sociálních služeb Žďár
nad Sázavou. Vedením byla pověřena paní
Božena Štikarová. Za dobu existence organizace na pozici vedoucí dále působila Marta Ficová, Eva Štěpničková, Petra Bednářová
a Václav Šerák. Sociální služby města provozovaly od počátku pečovatelskou službu,
domácí ošetřovatelskou péči, denní stacionář a azylovou ubytovnu pro muže. K těmto službám se od následujícího roku přidal
klub pro děti. Koncem roku 1997 převzaly
Sociální služby do užívání budovu domova
důchodců. Nejmladší službou je domov se
zvláštním režimem (na hotelu FIT), který organizace provozuje od roku 2008.
„Pečovatelská služba fungovala již pod
Okresním ústavem sociálních služeb. Dnes

má město čtyři domy s pečovatelskou službou, v nichž je celkem 212 bytů. Také pečujeme o občany žijící ve svých vlastních domech
a bytech. Pečovatelská služba zajišťuje také
provoz klubů důchodců,“ sdělil ředitel pří-

spěvkové organizace Václav Šerák. Další
služebně nejstarší služby jsou azylový dům
a denní stacionář. Azylový dům je určen
pouze mužům, kteří se ocitli bez střechy
nad hlavou, zajišťuje jim dočasné ubytování. Denní stacionář byl původně určen jen
pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením. „Službu jsme rozšířili otevřením
druhého stacionáře, který poskytuje péči seniorům. Jen o půl roku je mladší nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, které funguje v lokalitě ZR3,“ doplnil Šerák.

Pouze dvacetiletým mladíkem je domov pro seniory, který vyrostl místo jeslí
na Okružní ulici. Domov disponuje kapacitou 54 lůžek a poskytuje péči celoročně.
Benjamínkem Sociálních služeb je domov
se zvláštním režimem, který se nachází v
pronajatých prostorách bývalého hotelu Fit.
Domov má kapacitu 40 lůžek a nabízí proto
téměř domácké prostředí. Sociální služby od
začátku vhodně doplňuje nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotnické
úkony v domácnostech pacientů. „Nesmíme
také zapomenout na půjčovnu zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, která završuje komplex našich služeb. Zkrátka naše
pomoc má mnoho podob,“ shrnul nabídku
služeb Václav Šerák. „Musím poděkovat zřizovateli naší organizace, bez jehož podpory
by Sociální služby města v takovémto rozsahu
nemohly fungovat. Bez ohledu na politickou
reprezentaci, vedení města vždy podporovalo sociální služby a město Žďár nad Sázavou
přispívá na všechny sociální služby nejvíce v
kraji,“ poděkoval stávající ředitel. „Kvalita
našich služeb je přímo úměrná kvalitě našich
zaměstnanců. Je tedy namístě jim poděkovat
za záslužnou a náročnou práci, kterou pro klienty našich služeb odvádí,“ dodal Šerák, který věří, že i do budoucna bude organizace
schopna služby dále rozvíjet a vylepšovat s
ohledem na vyvíjející se potřeby obyvatel
města Žďár nad Sázavou.




Sociální služby města Žďáru nad Sázavou

Oslavila životní jubileum
V pondělí 12. června jsme měli čest
poblahopřát paní Boženě Nejedlé, uživatelce Domu klidného stáří ve Žďáře
nad Sázavou, k neuvěřitelným 105.
narozeninám. Oslava takovéhoto významného životního jubilea je sama o
sobě velkou událostí.
Mezi gratulanty, kteří přišli paní Nejedlé popřát, nechyběla jak rodina, tak i
pracovníci Domu klidného stáří a ředitel
Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou Václav Šerák. Oslavenkyni rovněž

přijel osobně popřát pan Roman Stránský, starosta obce Vepřová, odkud paní
Nejedlá pochází. Velkou radost udělaly
paní Nejedlé především květiny, kterých
bylo opravdu mnoho. I přes úctyhodný
věk je paní Nejedlá stále v dobré duševní
a fyzické kondici a své narozeniny oslavila
se skromným úsměvem na rtech.
Paní Nejedlé ještě jednou přejeme
za celý Domov pevné zdraví, hodně pohody a optimismu do dalších let a mnoho
Božího požehnání. 

Eva Josífková

Oslavenkyně paní Božena Nejedlá.

Foto: archiv

Areál zámku přivítá na začátku září Diecézní pouť rodin
Již 14. diecézní pouť rodin ve Žďáře
nad Sázavou proběhne pod záštitou
brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 2. září 2017 od
9.00 do cca 16.00 hodin.

Již tradičně je připraven bohatý
duchovní a kulturní program pro rodiče, ale i speciální nabídky pro děti a
mládež. V době Diecézní pouťě bude
rovněž platit zvýhodněné vstupné do
20

Muzea nové generace. Celá akce se v
letošním roce ponese v duchu motta:
Naše diecéze slaví narozeniny.
K obědu bude možné zakoupit si občerstvení přímo v areálu zámku. Před
zahájením programu a po jeho ukončení bude mezi nádražím a areálem zámku zajištěna kyvadlová doprava. Více
informací je možné dohledat na webových stránkách www.crsp.cz

(red)

Provozní doba se v loňském roce osvědčila, proto byla zachována. Hřiště se tedy
otevírá v 10.00 hodin dopoledne. „Otevírat
i zavírat je chodí bezpečnostní asistenti, kteří
dohlížejí v době školní docházky na bezpečnost v silniční dopravě na ulici Brodská a Revoluční a o prázdninách si vzali na starost i
tuto aktivitu,“ sdělila preventistka Městské
policie Dagmar Pálková. Společně s doprav-

ním hřištěm je k dispozici také dětské hřiště,
do kterého se dá vstoupit z ulice Okružní.
Jde o hřiště mateřské školky, které je již třetím rokem o prázdninách zpřístupněné dětem. Obě hřiště se uzavírají v 19.00 hodin.
„Pro užívání těchto prostor platí jasně daná
pravidla, která jsou umístěna při vstupu na
tato hřiště. Upozorňujeme uživatele dopravního hřiště, že při jízdě musí mít řidiči do 18 let
nasazenou a řádně připevněnou ochrannou
přilbu schváleného typu,“ doplnila Dagmar
Pálková.

Městská policie

Dětské dopravní hřiště. 

Foto: Vladimír Sýkora

Studenti žďárského gymnázia na konferenci v Athénách
Studenti píší do novin
Skupinka studentů druhého a třetího
ročníku Gymnázia Žďár nad Sázavou se
účastní projektu na podporu zapojení
mladých lidí do veřejného života. Během prvního roku projektu již navštívili
Masarykovu univerzitu a mezinárodní
studentské setkání v Řecku, na podzim
připravují konferenci pro žďárskou veřejnost.
Mezinárodní studentský projekt Catch-EyoU organizovaný Evropskou unií probíhá v devíti evropských státech, kde je do
něj zapojena vždy jedna univerzita a jedna střední škola. V Česku je to Masarykova
univerzita, která si pro projekt vybrala svou
partnerskou školu, Gymnázium Žďár nad
Sázavou. O co jde?
Přibližně dvacet studentů vybraných z
druhých a třetích ročníků se na začátku celého projektu muselo zamyslet nad tím, jaké
problémy řeší lidé ve Žďáře nad Sázavou. S
tím byl spojen i první výzkum: studenti se
v ulicích města ptali občanů, jaký je podle
nich největší problém ve Žďáře. Mezi nejčastěji zmiňovanými tématy byl např. problém
dopravy či téma kulturních akcí. Nakonec
studenti ale vybrali vlastní téma, které v našem městě není moc prozkoumané a které
nabízí hodně možností. Jde o téma lidských
vztahů, konkrétně mezigenerační „propasti“
mezi seniory a mladými lidmi.
Když bylo téma konečně vybráno, navštívili účastníci projektu Fakultu sociálních
studií Masarykovy univerzity, kde se s univerzitními odborníky na dané téma radili o
dalším postupu a nechali se poučit o způsobech sociologického výzkumu. Následně

Studenti gymnázia v Athénách. 

bylo třeba zmapovat současnou situaci, od
té lokální až po úroveň mezinárodní, včetně
již existujících projektů. Zároveň bylo nutné
připravit podklady na konferenci, na niž studenti odletěli do Athén na přelomu února
a března letošního roku. Cílem konference
bylo setkání všech evropských studentů zapojených do projektu a představení jednotlivých témat. V konkurenci, která představovala témata jako uprchlická situace nebo
znečišťování životního prostředí, se žďárští
studenti rozhodně neztratili a na konferenci
se jim podařilo zaujmout. Protože z celého
šestidenního pobytu zabrala konference
pouze jeden den, využili studenti i se svými
učiteli krásného slunečného počasí (přestože byl teprve začátek března) a vyrazili na
prohlídku Athén a okolí. Mezi navštívenými
místy nemohl chybět slavný Parthenón na
Akropoli nebo Korintský průplav, pro mnohé byl nezapomenutelným zážitkem noční

Foto: archiv

pohled na řecké hlavní město. Celkově přinesla cesta do Řecka mnoho zajímavých
zkušeností.
V současné době jsou v rámci projektu
prováděny rozhovory s představiteli mladé
i starší generace. Studenti hledají odpovědi
na otázky jako: „Jak často se vídají mladí lidé
se svými prarodiči? Jaký je názor mladé generace na seniory a naopak? Jak tráví senioři
a mladí lidé svůj volný čas?“ apod. Se získanými informacemi poté studenti plánují nadále pracovat a v závislosti na nich podniknout další kroky. Na podzim letošního roku
všechny zveme na konferenci, kde seznámíme (nejen) žďárské občany s výsledky naší
více než roční práce. Doporučujeme také
sledovat webové stránky našeho projektu
na www.gymzr.cz v kategorii projekty školy.


Michael Koudela

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Velký úspěch žákyně ze „Dvojky“
Každý rok je odbornou komisí ze všech
základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vybráno pět žáků, kteří bojují
o titul Talent Vysočiny. Stejný princip platí pro
střední školy. Celkem je tedy vybráno 10 žáků
základních a středních škol. Žákyně druhé
základní školy Alžběta Pečínková obhajovala
toto ocenění v letošním roce v oblasti sportu.
Po vyhlášení sportovní kategorie ale nebyla
jmenována Talentem Vysočiny. „Bylo to trošku
zklamání, ale i nominace je úspěchem,“ sdělil
ředitel školy Miroslav Kadlec. „O to větší radost

přišla při vyhlášení ocenění Ceny hejtmana Kraje Vysočiny, které získávají pouze tři žáci a studenti. Jednou z oceněných se stala právě Alžběta
Pečínková, žákyně 9. ročníku naší školy,“ doplnil
s radostí ředitel Kadlec. „Jsem hrdý a potěšen
z každého úspěchu našich žďárských žáků. S
Alžbětou jsem se setkal při slavnostním vyřazování žáků 9. tříd. Zde jsem této skromné a
sympatické dívce popřál mnoho štěstí při její
volbě dalšího studia,“ sdělil Josef Klement.
Večer moderovala a Alžbětu zpovídala známá moderátorka Daniela Písařovicová.  (red)

Alžběta s Josefem Klementem, místostarostou města.
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Kino Vysočina znovu hledá své Kinomily
Po prvním, a dnes již snad můžeme říci i
úspěšném, kole akce HLEDÁ SE KINOMIL
odstartovalo 3. července 2017 i kolo druhé. Hlásí se první zájemci o adopci sedaček v Kině Vysočina. Kino začne po letní
odstávce znovu promítat 17. srpna 2017.

místu. Pokud tedy například adoptujete
celý box, obdržíte čtyři poukazy. Ostatní
benefity zůstávají stejné jako v prvním kole.
Kinomilové se mohou na webu kinomil.
zdarns.cz hlásit do 29. září 2017.

Interiér Kina Vysočina zaznamenal po rekonstrukci spoustu více či méně viditelných
proměn. Tou pravděpodobně nejviditelnější jsou nové kinosedačky. A právě těch se
týká i druhé kolo akce HLEDÁ SE KINOMIL.
Do prvního kola tzv. adopce sedaček se přihlásilo celkem 24 Kinomilů, kteří adoptovali
39 míst v Kině Vysočina. Při znovuotevření
kina obdrželi Kinomilové své certifikáty a
spolu s nimi i karty Kinomilů, na základě
kterých mohou uplatňovat své benefity.

Kino Vysočina je od 17. července v pravidelném letním odstávkovém režimu. Zahájení provozu a první promítání ale proběhne
již 17. srpna. „Vzhledem k letnímu kinu bratří
Čadíků na náměstí Republiky nebudeme hrát
ještě ve čtvrtek 24. srpna. Co se týká letních
filmových aktivit, letní kino pořádané naší organizací za Domem kultury ve Žďáře nad Sázavou se uskuteční od 3. do 6. srpna. Promítat
budeme film Masaryk, Špunti na vodě, Anděl
páně 2 a Sirotčinec slečny Peregrinové,“ sdělila ředitelka příspěvkové organizace Kultura
Žďár Marcela Lorencová.
Srpnový program pro letošní rok je opět
zpestřen o středeční promítání pro seniory a baby kino. V pátek 1. září se pak děti
mohou těšit na malý pohádkový festiválek.
Minifestival česko-francouzského filmu se
uskuteční v sobotu 2. září. Posledních 14 dní
v září budou moci svoji slevu uplatnit i kinomilové prvního kola, a to na film Dunkerk a
pohádku Letíme. 
(red)

Proč druhé kolo?

„Rádi bychom dali prostor i těm, kteří první
kolo nestihli, nebo nebyli na 100 % přesvědčení. Ono je něco jiného o rekonstrukcích číst a
něco jiného je vyzkoušet si je na vlastní kůži.
Kinomilem jste samozřejmě kvůli kinu jako
takovému, ne jen kvůli pěknému novému
interiéru. Chceme dát ale prostor i těm, kteří
první kolo nestihli,“ uvedla marketingová
referentka Hana Vykoukalová a dodává: „O
smysluplnosti druhého kola nás přesvědčil
také fakt, že se první zájemci o adopci sedaček

Co nás v kině čeká od srpna?

začali hlásit už v době, kdy druhé kolo ještě ani
nebylo spuštěno.“
Pro přihlášení k adopci je, stejně jako v
prvním kole, funkční web kinomil.zdarns.cz,
odtud se zájemci dostanou do rezervačního
systému. Tam si mohou vybrat některou z
volných sedaček a stát se Kinomilem. Stejné také zůstává, že k dispozici jsou jednotlivé sedačky, dvousedačky i boxy se stolky
pro čtyři osoby. Nezměnila se ani hodnota
adopce sedačky, tedy 1 500 korun za každé
jedno místo. Drobná změna nastala u benefitů. Ve druhém kole dostanou Kinomilové
jednorázové slevové poukazy k návštěvě
Kina Vysočina ke každému adoptovanému

Herec Jaroslav Dušek odehraje v létě ve Žďáře dvě představení
Letní magické divadelní setkání čeká na
všechny návštěvníky Pivovarského dvora v areálu zámku Žďár. Míří sem Jaroslav
Dušek se svými nejznámějšími představeními Čtyři dohody a Pátá dohoda, která se uskuteční v úterý a ve středu 22. a
23. srpna 2017 od 20.00 hodin. Představení se uskuteční za každého počasí.
„Z turné Jardy Duška se nám podařilo ukořistit
dva termíny a jsme nadšení stejně jako Jaro-

slav, který už ve Žďáře párkrát hrál. Představení Čtyři dohody a Pátá dohoda se například v
Praze hrají už 10 let a získat vstupenky je téměř nadlidský výkon,“ popsala Lucie Herberová, marketingová ředitelka Zámku Žďár.
Jedná se o benefiční představení a veškerý
výtěžek bude věnován na dobročinné účely.
Cena vstupenky je 400 korun a zakoupit si
je zájemci mohou pouze na recepci Muzea
nové generace. Vstupenky nebudou s místenkami. 
(red)

Mezinárodní festival KoresponDance přilákal umělce z celého světa
Mezinárodní festival současného tance
a pohybového divadla KoresponDance, který se ve dnech 7. - 10. července
2017 konal na zámku ve Žďáře, nabídnul divákům více než dvacet představení, prezentací a ukázek práce umělců
z patnácti zemí světa. Návštěvníci měli
také jedinečnou příležitost setkávat se
s umělci osobně po představeních a hovořit s nimi v mnoha různých světových
jazycích.
Celým festivalem se prolínalo jeho hlavní téma - vliv barokních principů na současnost. Akce se tak zapojila do Roku českého
baroka, který si letos po celé republice připomíná mnoho kulturních institucí a historických objektů. V areálu zámku zněla
barokní hudba, kterou umělci originálním
způsobem dokázali propojit se současným
tancem a prvky moderního pohybového
divadla.
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Největší hvězdou pátého ročníku festivalu KoresponDance byl bezesporu francouzský choreograf Josef Nadj, který ve
spolupráci s kontrabasistkou Joëlle Leandre
představil v obnovené premiéře publiku své
představení Penzum, inspirované tragickým
osudem maďarského básníka Jószefa Attily.
„Josepha Nadje jsem poprvé viděla před dvaceti lety v Paříži. Díky němu jsem poznala, jak
může umění spojovat lidi a pomáhat jim ke
vzájemnému pochopení a respektu. Kdybych
ho nepotkala, nevím, jak by se mi tehdy podařilo porozumět středoevropské kultuře“, prozradila hlavní organizátorka festivalu paní
Marie Kinsky.
Z českých interpretů mohli diváci vidět
například místní dětský pěvecký sbor Žďáráček v představení Everything is nice in Paradise nebo skupinu Verte Dance, která pod
vedením Halky Třešňákové přinesla do zámecké konírny atmosféru divokého západu.
„Sály byly plné, zájem o představení byl oprav-

du veliký. A to i ze strany rodin s malými dětmi,
které díky vysoké kvalitě představení neměly
problém pochopit, co se na jevišti děje. Toto
je pro KoresponDance specifické - neděláme
představení zvlášť pro dospělé a zvlášť pro
děti, všichni mohou vnímat dění kolem sebe
společně, i když každý svým vlastním způsobem,“ doplnila Marie Kinsky.
Šestý ročník festivalu se bude konat 13. 15. července 2018. 
(red)

Ze sportu

Žďárském opět po roce projede cyklistický peloton. Šlapat do pedálů se
bude v rámci benefiční jízdy Na kole dětem Žďárskými vrchy
Handicapovaný cyklista Aleš Wasserbauer pořádá 5. srpna 2017 již třetí ročník dobročinné cyklojízdy na podporu onkologicky nemocných dětí. S přípravou akce mu pomáhají partnerská města na trase jízdy, a také Josef Zimovčák,
mistr světa v jízdě na vysokém kole a zakladatel celorepublikové akce Na kole
dětem, jež má stejný cíl jako jízda Žďárskými vrchy.
„Rád bych vás s Pepou Zimovčákem
pozval k již 3. ročníku charitativní cyklojízdy NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY, která si klade za cíle získat finanční
pomoc pro nadační fond KRTEK pomáhající onkologicky nemocným dětem,

podpořit lidi s handicapem a ukázat jim
cestu k aktivnímu způsobu života, ukázat
krásy Vysočiny a strávit příjemný den s
přáteli na kole. Pojeďte s námi celou trasu
nebo jen kousek a užijte si nezapomenutelnou atmosféru. Start je 5. srpna v 9.30

z rekreačního areálu Pilák ve Žďáře nad
Sázavou,“ sdělil organizátor cyklojízdy
Aleš Wasserbauer.
V loňském roce se v pelotonu charitativní cyklojízdy projelo na tři sta
účastníků. Celkem bylo pro onkologické dětské pacienty vybráno přes tři sta
tisíc korun.
Více informací o charitativní cyklojízdě naleznete na www.zdaracidetem.cz
a facebookové stránce Na kole dětem
Žďárskými vrchy.
(red)

Parkouristi vzpomínali na Vojtu
Parkour není jezdecký sport, jak se
někdy neznalí domnívají, ale jde o překonávání překážek člověkem v městském prostředí. Potkáváte-li občas ve
městě kluky přeskakující zídky, metající
kotouly a přemety ze zábradlí, ze svahů
či odrazem od stromů, tak to jsou parkouristi nebo taky traceuři. Provozovat
parkour je o práci s vlastním tělem, o
odvaze, o koncentraci, síle i pružnosti.
Než traceur nějaký skok udělá, zaměřuje se na trénink účinných pohybů a
rozvoj těla a mysli. Nezastupitelnou
roli tvoří v parkouru komunita. Kluci se
potkávají, vzájemně podporují, hecují a
učí se jeden od druhého. Vyvrcholením
potkávání je pak jam [džem], kdy se sjede hodně kluků a holek a společně skáčou. Je to pro ně velká výzva, adrenalin,
sdílení, euforie, zábava a dřina zároveň.
A takovým týpkům byl určený VOJTŮV
PARKOUR JAM dne 17. 6. ve Žďáře. Jam,
který nesl odkaz zakladatele žďárské
parkourové komunity Vojtěcha Volavého.
Akci pořádala rodina Vojty – spolek
Airone, za pomoci žďárských traceurů,
dobrovolníků z Active clubu a dalších
ochotných lidí. Jam odstartoval na Piláku v 10 hodin, a nutno říci, že byl jen pro
otrlé – chladno jak březnu a severní vítr
opravdu krutý. Parkouristi přesto přišli!
Hlavně Žďáráci, ale zimy se nezalekli ani

Brňáci, Jihlaváci, Pražáci… Společně tak
trénovali žďárští Strength Of Motion s
jihlavským Urban Sense i pražským In
Motion. Kdo někdy slyšel tyto názvy, ví,
že se sjela opravdu špička mezi parkouristy. Dorazily i desítky diváků, a že se
bylo na co koukat! Dvojitá salta, odrazy
na zídky, přeskoky paletových překážek
aj. Kromě parkouristů pozvali pořadatelé skupinu Seberevolta Brno a Hořice,
kteří se věnují workoutu – posilování s
vlastním tělem na venkovním workoutovém hřišti, a dále slackline, což je moderní provazochodectví.

Kromě exhibice parkouristů, Seberevolty a slacklinerů si všechny streetové sporty mohli vyzkoušet i zájemci
z řad přihlížejících. Večerní zakončení
akce se událo v Batyskafu, kde zahrála
skvělá parta rock-jazzových kluků, skupina Funky Ship. Po jejich roztančené
muzice nastoupil ještě DJ Mystic Mike.
Mediální podporu měla akce v TV Vysočina. Město Žďár finančně přispělo
z dotačního programu Volný čas. Nad
vším měl dohled shora výborný traceur,
kamarád, velký sportovec a skvělý Člověk, náš Vojta. 
Zdena Volavá

Minuta ticha za Vojtu - v kliku, amfiteátr na Piláku. 	

Foto: archiv

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
19. července 2017 celkem 21 240 občanů ČR přihlášených k trvalému pobytu.
(Statistika: červen 2017 - 21 282, květen
2017 - 21 305, 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)
Děti narozené v květnu 2017
+ dodatečně v březnu a dubnu 2017
Ema Babáčková 
3. 3. ZR 1

Ema Jurčová 
10. 4. ZR 7
Martin Viedergot 
15. 4. ZR 3
Marek Stehno
9. 5. ZR 3
Tobiáš Kubiš 	
12. 5. ZR 3
Lucie Vybíralová
12. 5. ZR 3
Michal Homolka 
16. 5. ZR 6
Nikol Nižníková 
17. 5. ZR 4
Tobiáš Litochleb 
18. 5. ZR 4
Richard Novotný 	
19. 5. ZR 2
Veronika Šustrová 	 23. 5. ZR 6
Viktorie Anna Stará 
26. 5. ZR 3
Kristýna Pilková 
30. 5. ZR 2
Markéta Piskovská 
30. 5. ZR 4
Životní jubilea v srpnu a září 2017
Emilie Škárková 
6. 8. 90 let ZR 1

Ludmila Pitrová	
15. 8. 80 let ZR 4
Ludmila Mičková 
17. 8. 80 let ZR 1
Otakar Bartoň 
19. 8. 92 let ZR 6
Václav Mokříš	
23. 8. 80 let ZR 7
Marta Beranová 
25. 8. 85 let ZR 3
Zdeňka Kozáková 
25. 8. 80 let ZR 3
Zdeněk Mattis 
27. 8. 80 let ZR 6
Josef Uchytil 	
27. 8. 80 let ZR 3
Jaroslav Wasserbauer  1. 9. 80 let ZR 4
Marie Novotná 	
4. 9. 90 let ZR 3
Věra Havlíková	
10. 9. 80 let ZR 4
Jiří Kratochvíl 	
10. 9. 80 let ZR 3
Jitka Staříková	
14. 9. 80 let ZR 5
Ivan Krňanský 	
23. 9. 80 let ZR 4

Srdečně gratulujeme!
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Kultura

Inzertní příloha

INZERUJTE
ve Žďárském zpravodaji.
Dejte o sobě vědět jedenácti tisícům
domácností v našem městě a okolí.

Oběd až k Vám domů
Hlavní jídlo –– + polévka
včetně dopravy

,–

Informace a objednávky
na telefonním čísle

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

Jídelní lístek naleznete
na www.losenka.cz

podkladů pro zářijové vydání je pondělí 4. 9. 2017.

Na webu města naleznete
objednávkový formulář
pro snadné zadání vaší inzerce.
www.zdarns.cz/mestsky-urad/zdarsky-zpravodaj/inzerce

Dotazy, objednávky, podklady:
Nikola Adlerová, tel.: 733 465 035,
e-mail: inzerce@zdarns.cz
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Přijmeme:

ŘEZNÍKA

do řeznictví Novák maso uzeniny
v Novém Městě na Moravě.
Mzda dle zkušeností. Volejte 725 263 672.
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Inzertní příloha

U���, �� � ���� ��!
ENGINEER, QUALITY
Po plném zapracování

40.000 Kč
55.000 Kč

ENGINEER, PROCESS
Po plném zapracování

40.000 Kč
55.000 Kč

CI SPECIALIST
Po plném zapracování

30.000 Kč
45.000 Kč

BUYER (Nákupčí)
Po plném zapracování

30.000 Kč
45.000 Kč

SMĚNOVÝ MISTR
Po plném zapracování

26.500 Kč
40.000 Kč

SEŘIZOVAČ (Údržbář)
Po plném zapracování

20.500 Kč
30.000 Kč

OPERÁTOR (Dělník výroby)
Po plném zapracování

16.500 Kč
22.000 Kč

���� ��:

nabor@cooperstandard.com
t.: +420 566 339 185
t.
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Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
úterý a pátek od 1. srpna do 29. srpna 2017
Prázdninové poznávání
10.00 – 11.30 Muzeum nové generace v Zámku Žďár

sobota 26. srpna 2017
Letem pivním světem
pivovarský dvůr v Zámku Žďár

sobota 5. srpna 2017, 10.00 až 17.00
S večerníčky na Šlakhamr
Brdíčkův mlýn v Hamrech nad Sázavou

sobota 2. září 2017, 9.00 až 20.00
Věž otevřena
věž kostela sv. Prokopa

sobota 26. srpna 2017
Zážitkové prohlídky zámku
Zámek Žďár

pátek 8. září až neděle 10. září 2017
Santiniho barokní slavnosti
Zámek Žďár

DUCHOVNÍ AKCE
středa 16. srpna a sobota 16. září 2017, 20.00 až 22.00
Nikodémova noc
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

sobota 16. září 2017, 8.00 až 11.30
Žďárský farmářský trh
náměstí Republiky

sobota 2. září 2017, 9.00 až 16.00
Diecézní pouť rodin
Zámek Žďár

SPORTOVNÍ AKCE
sobota 29. července 2017, 9.30 až 14.00
Xtrail Vysočina 2017
rekreační oblast Pilák

KONCERTY
pátek 18. srpna a sobota 19. srpna 2017, 18.00 a 14.00
Horácký džbánek 2017
I. nádvoří Zámku Žďár
DIVADLO
středa 13. září 2017, 19.00
Sex pro pokročilé
Městské divadlo

sobota 19. srpna 2017, 8.20
Dračí lodě Vysočina
Pilská nádrž

KULTURNÍ AKCE
sobota a neděle od 5. srpna do 27. srpna 2017
sobota 2. září a 9. září 2017
Prohlídka Dolního hřbitova
10.00-16.00 Dolní hřbitov před Zámkem Žďár
Letní kino
čtvrtek 3. srpna		
pátek 4. srpna		
sobota 5. srpna		
neděle 6. srpna		
			

sobota 5. srpna 2017, 9.30
Na kole dětem Žďárskými vrchy
rekreační oblast Pilák

Masaryk
Špunti na vodě
Anděl Páně 2

Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti

21.30 prostranství za Domem kultury
čtvrtek 17. srpna 2017, 8.00 až 18.00
Prázdninový trh
náměstí Republiky
sobota 19. srpna 2017, 8.00 až 11.30
Žďárský farmářský trh
náměstí Republiky

Kinematograf bratří Čadíků
pondělí 21. srpn
Řachanda
úterý 22. srpna
Trabantem do posledního dechu
středa 23. srpna
Teorie tygra
čtvrtek 24. srpna
Všechno nebo nic
21.15 náměstí Republiky
čtvrtek 24. srpna 2017 až neděle 17. září 2017
Slavnosti jeřabin
kulturní prostory ve městě

sobota 26. srpna 2017, 11.00 až 17.00
Pilman triatlon 2017
rekreační oblast Pilák
sobota 9. září 2017, 12.00 až 16.00
Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda
ovál u zimního stadionu
VZDĚLÁVACÍ AKCE
středa 2. srpna 2017, 18.00
Uzdravení přirozenou cestou
Klub seniorů, Dolní 1
VÝSTAVY
úterý 25. července až úterý 22. srpna 2017
Zdeněk Kopecký - obrazy
čtvrtek 24. srpna až neděle 17. září 2017
Slavnosti jeřabin - Sdružení výtvarných umělců
a teoretiků Jihovýchodní Moravy
úterý až sobota 9.00-12.00 a 13.00-17.00
neděle 13.00-17.00
Galerie Stará radnice, kaple sv. Barbory
sobota 1. července až čtvrtek 31. srpna 2017
denně 9.00-12.00 a 13.00-17.00
Santini – fotografie Vladimíra Kunce a Pavla Juráčka
Malá galerie Staré radnice
pátek 7. července až sobota 30. září 2017
Chrám – fotografie Milana Šustra
vestibul Čechova domu

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

