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Santiniho barokní slavnosti přilákaly stovky návštevníků 
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Informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Do všech domácností zdarma.

Zaostřeno na Žďár 2017

Aktuality

Zaostřeno na Žďár 2017 se blíží do finále druhého
ročníku. Zapojte si i vy!
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.

IX. Zaostřeno na cestování
(zasílejte do 10. října 2017) - prodlouženo
Fotografie na soutěžní téma Cestování zasílejte do 10. října 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:

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

zaostrenona@zdarns.cz. Na měsíc říjen jsme pro vás vypsali téma
Zaostřeno na podzim života. Více informací naleznete na webu
města a v dalším vydání Žďárského zpravodaje. Fotografie jakkoli
se týkající zvoleného tématu zasílejte do 9. listopadu 2017.

Vyhodnocení!
VIII. Zaostřeno na městskou architekturu
V srpnu 2017 bylo do soutěže zasláno 21 fotografií s tematikou
městské architektury. Vítězem osmého kola fotografické soutěže
se stal Miroslav Lavický. Gratulujeme!
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami do
nově zrekonstruovaného Kina Vysočina.


Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Smutné výročí
V brzkých ranních hodinách 21. srpna 1968 obyvatele
Žďáru nad Sázavou probudil nezvyklý hluk, pocházející od nízko
prolétávajících letadel. Znepokojení občané se o okupaci
Československa armádami pěti komunistických států Varšavské
smlouvy v rámci operace Dunaj dozvěděli především z rádia
a z televize, která kolem půl desáté své vysílání ukončila. Továrny, úřady
i obchody normálně pracovaly a většina občanů shromážděných
na náměstí, očekávajících příjezd Sovětské armády, tak byla
důchodového věku. Nicméně sovětští velitelé pokládali naše okresní
město, a to i navzdory existenci ŽĎASU a poměrně velikého nádraží
za druhořadý cíl, což řadu Žďáráků udivovalo.
Okupační jednotka dorazila do Žďáru až 24. srpna a jednalo
se o Polskou lidovou armádu. Záhy po příjezdu se Poláci pustili
do vyjednávání na Okresním výboru KSČ, sídlícím v dnešní budově
Active - střediska volného času. Jednání nebylo úspěšné, a tak si
pro svůj hlavní štáb vybrali nedalekou sokolovnu. Vlastní jednotka,
disponující nejméně 50 vozidly, včetně obrněných transportérů
rozbila svůj tábor v blízkosti Račína. Vojáci se chovali celkem krotce,
neboť na místo určení dorazili s velkým zpožděním a to zejména díky
chybějícím ukazatelům u cest, do jejichž odstraňovaní se lidé pustili
od okamžiku, kdy se o okupaci dozvěděli. Obyvatelé rovněž vytvořili
řadu protiokupantských nápisů a snažili se zásobit potravinami,
ale jinak se neodehrálo nic závažného. Polská armáda opustila město
a jeho okolí v polovině září.
K hlavním žďárským symbolům srpnových dní roku 1968 náleží
manželé Irena a Luboš Holoubkovi, kteří z budovy ONV vysílali
do éteru řadu zajímavých zpráv. Lidé byli prostřednictvím okresního
rozhlasového studia po drátě především žádáni o klid a o to,
aby na okupanty neútočili, ale také, aby jim nepomáhali. Význam
vysílání překročil i hranice ždárského okresu.
Pavel Elbl

Vážení spoluobčané,
kalendářní rok se nám přehoupl do
podzimních měsíců, v nichž po dnech
prázdnin a dovolených nastává v kalendářích řád spojený s novým školním rokem a s pracovními povinnostmi.
Prázdniny nebyly jen dobou odpočinku a kulturních akcí – právě v tomto
období se v základních a mateřských
školách uskutečnily modernizace a
opravy v celkové hodnotě přesahující 13 miliónů korun. Průběžná péče o
prostory pro školní vyučování pro nás
představuje důležitou investici, bohužel i zde musíme hledat priority, protože skutečné potřeby jsou daleko vyšší.
Právě v prázdninových měsících
byla dokončena výrazná investiční akce
města ve výši přes 20 miliónů korun do
infrastruktury v nové ulici Hrnčířská na
sídlišti Klafar a v příštím roce plánujeme
rozšířit Žďár o ulici Barvířskou. Mělo by

se zde postavit zhruba 120 bytů realizovaných soukromými investory a připravit 26 parcel pro řadovou výstavbu
rodinných domků. Přihlášky zájemců o
pozemky pro výstavbu řadových domů
je možno podávat od 2. října systémem
„Kdo dřív přijde“. Pro prodej pozemků
je pevně stanovena cena 1 999 Kč/m2.
Výrazným benefitem nabízených pozemků je jejich šířka 12 až 14 metrů,
což je dvojnásobek rozměru starších
řadových domů v lokalitách Vodojem a
Vysočany. Více informací naleznete na
webu města v sekci Výstavba Klafar.
Koncem srpna začaly v našem městě
tradiční Slavnosti jeřabin. Letošní ročník má úžasný podtitul – Rok baroka.
Žďárské baroko úzce spojené se jménem Jan Blažej Santini-Aichel přilákalo
do města nejen řadu odborníků na tuto
historickou epochu, ale i řadu hostů.
Mezi nimi k nám zavítal i velvyslanec
Italské republiky Aldo Amati, který byl
Santiniho dílem ohromen. Díky spolku
Putování za Santinim pod vedením Stanislava Růžičky se naše město jako spolupořadatel barokních slavností stalo
druhý zářijový víkend centrem umění
s pestrou nabídkou přednášek, koncertů, vystoupení a dalšího doprovodného
programu. Chtěl bych tímto poděkovat
všem organizátorům za perfektně připravený program a propagaci města.
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Školní rok začal a žáci a studenti si
našli svá místa ve školních lavicích, a
proto bych jim všem rád popřál úspěšný školní rok, ve kterém získají nové
vědomosti, zkušenosti a dovednosti.
Učitelům a rodičům přeji pevné nervy
a trpělivost při přípravě dětí na budoucí život, protože to je to nejcennější, co
máme. Hodně štěstí všem.


Josef Klement

AKTUÁLNĚ: Hasiči opět bojovali o pohár Jana Dřínka a Karla Herolda
V sobotu 9. září 2017 se ve Žďáře nad
Sázavou na víceúčelové ploše vedle
zimního stadionu uskutečnil Memoriál
Jana Dřínka, rozšířený o putovní pohár
Karla Herolda. Požární útok se v obou
kategoriích, mužů a žen, nejlépe povedl dobrovolným hasičům z Daňkovic.
Ti tak získali na rok putovní pohár Jana
Dřínka. Mezi veterány se nejvíce ukázali
domácí a pohár Karla Herolda tak letos
zůstává ve Žďáře nad Sázavou 2 - Zámek. „Soutěžilo se v klasickém složení
jednoho velitele a osmi závodníků, kategorie byly rozdělené pro hasiče a hasičky,“
informoval starosta Okresního sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Luboš
Zeman.
Všem vítězům gratulujeme a příští
rok se můžeme těšit již na 15. ročník
Memoriálu. 
(red)

Desítky hasičů bojovaly o pohár Jana Dřínka a Krala Herolda.

Foto: Jakub Axman
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Santiniho ulici omezuje částečná uzavírka
Z důvodu výstavby autobusové zastávky a přechodu pro chodce je v Santiniho
ulici od středy 6. září 2017 částečně
omezen provoz. Provoz na silnici 1/37 je
veden v jízdním pruhu, ve kterém neprobíhají stavební práce. Doprava je řízena
kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Stavba by měla být dokončena
do konce října letošního roku.

Semafory budou po dobu stavby v provozu pouze v době od 6.30 do 16.00 hodin
tak, aby byl provoz omezen v co nejmenší
míře. V době, kdy na komunikaci nebudou
probíhat stavební práce, budou semafory
vypnuty. O samotném umístění semaforů
rozhodl Krajský úřad Kraje Vysočina, a to
především z hlediska zvýšení bezpečnosti
na stavbě. „S dodavatelem stavby se nám
podařilo dojednat, že semafory budou v provozu pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy
pouze v době, kdy se na stavbě budou pohybovat dělníci,“ sdělil starosta města Zdeněk
Navrátil.
Město řeší problematiku nevyhovujícího
přechodu v Santiniho ulici již delší čas. Jedná se o úsek komunikace, který je velmi využívaný, a to jak školáky ze zdejší zámecké
školy, tak turisty. „Stavbou nové autobusové
zastávky a přesunem přechodu pro chodce
chceme docílit především zvýšení bezpečnosti dané lokality. Na stavbu se nám podařilo
získat dotaci, a právě díky tomu začínáme
stavět okamžitě, abychom stihli stavbu dokončit ještě v letošním roce,“ doplnil Zdeněk
Navrátil.
Realizátorem stavby je město Žďár nad
Sázavou, dodavatelem stavby pak firma
Staredo s. r. o. Cena stavby dosahuje částky

2 873 000 bez DPH. Město na realizaci stavby získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ve výši 85 % z uznatelných nákladů (přes dva miliony korun).
Práce na stavbě byly zahájeny ve středu
6. září 2017 a dodavatel má na dokončení
stavby dle smlouvy 88 dní. Doba realizace
byla jedním z hodnotících kritérií výběrového řízení, město se tak snažilo zkrátit dobu
uzávěrky na minimum. Z důvodu realizace
stavby dojde rovněž k přemístění autobusové zastávky Žďár nad Sázavou, Zámek na
autobusovou zastávku Žďár nad Sázavou,
Bezručova u pily, na ulici Bezručova. Na
místě jsou umístěny informační cedule o
dočasných změnách. Zastávka MHD Zámek
pro směr do centra je přesunuta o cca 50
metrů směrem k centru. Zastávka MHD Zámek pro směr Tokoz bude přesunuta o cca
200 metrů směrem k firmě Tokoz do prostoru vjezdu na „Rajč“.
(red)

Setkání s občany
Na první říjnové úterý letošního roku připadne další setkání s občany města, tentokrát na všeobecné téma:
Zeptejte se, na co chcete.
Kdy:
Kde:

3. října 2017
od 17.00 hodin
zasedací místnost rady města
Žižkova 227/1

Setkání se zúčastí vedení města Žďáru nad
Sázavou, vedoucí odboru komunálních služeb Dana Wurzelová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Irena Škodová
a vedoucí strážník městské policie Martin
Kunc. Všichni jste srdečně zváni. 

(red)

Zapojte se do dění ve městě.

www.zdarns.cz

radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou

Nový Street park rozšíří nabídku volnočasového vyžití mládeže
Rada města pověřila příspěvkovou organizaci Sportis správou nového sportovního
areálu Street park umístěného za sportovní halou TJ, který podle předpokladu začne
plně sloužit veřejnosti v říjnu letošního roku.
Hodnocení zkušebního provozu MHD
Během prvního měsíce zkušebního provozu MHD město provedlo sběr připomínek
z řad občanů a institucí. Připomínkami se
zabývala pracovní skupina rady města pro
4

Ve Žďáře nad Sázavou zřejmě přibudou nové obecní byty
Žďár nad Sázavou uvažuje o rozšíření
svého bytového fondu až o třicet šest
nových bytů. Ty by měly vyrůst na sídlišti Klafar v ulici Sázavská. Část nového
obecního bydlení by měla být dostupná
pro lidi, kteří kvůli své současné životní
situaci obtížně shání standardní nájemní
bydlení na realitním trhu.
Chystaná bytová výstavba počítá s celkem třemi vchody po dvanácti bytech.
Vznikne zde nové bydlení nejen pro mladé
domácnosti. Žďár nad Sázavou půjde při
rozšiřování svého bytového fondu takzvanou německou cestou. S novou výstavbou
vznikne i určité procento bytů, které budou
sloužit jako tzv. dostupné bydlení. Jedná se
o jeden z moderních přístupů k obecním
bytovým politikám, který obcím vrací větší
vliv nad rozvojem na jejich území. „Dvanáct
bytů bude vyhrazeno pro jednotlivce i rodiny,
které se nenadálou změnou, jako je rozvod,
nemoc, úmrtí v rodině nebo ztráta zaměstnání apod., dostaly do složité situace. V případě,
že budou spolupracovat, jsme ochotní jim
krátkodobě pomoci. Byty pro tyto domácnos-

Ilustrační foto

Foto: archiv

ti nás navíc nebudou téměř nic stát. Pokud se
pro projekt rozhodneme, budeme na ně žádat
evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Jestliže tedy vše
dobře dopadne, mohlo by dojít k realizaci v
roce 2019,“ uvedl místostarosta města Josef
Klement.
Na všechny byty se budou vztahovat
pravidla jako pro přidělování standardních
obecních bytů. Pro získání jednoho z dvanácti bytů v režimu dostupného bydlení
město připraví specifická kritéria, která budou muset žadatelé naplnit. Toto bydlení
bude možné mít maximálně po dobu dvou
let. Na sídlišti Klafar má město stavební par-

celu, se kterou má dlouhodobě investiční
záměry. V lokalitě již v minulosti město investovalo do rozvoje infrastruktury. Před
pár lety zde vyrostl například nový most za
desítky milionů korun, který propojil Klafar s centrem města. Současně se plánuje i
výstavba bytových domů na druhé straně
Sázavské ulice. Výběr tohoto sídliště je tak
z pohledu dalších městských investic zcela
logický. Plán na třicet šest nových bytů je v
souladu se schváleným územním plánem
města.
Plán myslí i na návratnost investic. V přízemí nového bytového domu by se měly
nacházet nebytové prostory určené pro komerční účely. „Vše se bude odvíjet od možné
dotace z IROP, kde projekt by měl být předložen zastupitelstvu pravděpodobně začátkem
roku 2018. Pokud by zastupitelé tento projekt
podpořili, počítáme s tím, že část objektu pronajmeme soukromým firmám. Tím jednak do
místa dostaneme potřebné služby a jednak
se nám část vynaložených prostředků časem
vrátí zpět do obecní pokladny. Ty pak můžeme použít pro další rozvoj sídliště,“ doplnil
Klement.
(red)

Občané se podílejí na změnách v městské hromadné dopravě
Žďáráci si zvykají na změny ve vedení linek městské hromadné dopravy. Pracovní skupina pro MHD se v létě sešla po téměř měsíčním provozu nových linek, aby
projednala občany zaslané připomínky a
náměty. Nové dílčí změny byly zavedeny
v jizdních řádech od 3. září 2017.

Omezení v ulici Santiniho. Kritériem výběrového řízení byla i doba realizace stavby. 

Foto: Hana Vykoukalová

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Rostislav
Dvořák
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MHD v úzké spolupráci s dopravcem, firmou
ZDAR, a.s. a zpracovatelem nového vedení
MHD Vysokou školou dopravní. Provedené
změny byly nově zapracovány do jízdního
řádu MHD s platností od 3. 9. 2017. Tím ale
sběr připomínek ze strany města nekončí.
Se začátkem nového školního roku mohou
přicházet ještě další opodstatněné návrhy,
kterými se rada města bude samozřejmě
dál zabývat. Společným záměrem je, aby od
1. ledna 2018 byl jízdní řád MHD upraven do
konečné a trvalé podoby.
Žďár nad Sázavou rozšíří partnerství
Vše započalo už v roce 2007, když zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Smlouvu
o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Spolupráce
během následujících 5 let byla velmi úspěšná a smluvně se změnila na dobu neurčitou. Dalším krokem byl podpis smlouvy o
spolupráci mezi krajskými městy Jihlavou
a Užhorodem. V prosinci 2016 navštívila
žďárskou radnici delegace Zakarpatské oblasti Ukrajiny v čele s hejtmanem oblasti a

starostou města Chust, aby starostu Zdeňka
Navrátila oslovila nabídkou ke spolupráci
obou měst. V květnu tohoto roku vycestoval
do Zakarpatské oblasti s delegací Kraje Vysočina také radní města Radek Černý a byl
opakovaně ujištěn, že zájem o vzájemnou
spolupráci ze strany města Chust stále trvá.
Současně se tímto návrhem aktivně zabývala i příslušná odborná komise města, která
projednávala nabídku Chustu v bližších
souvislostech např. společných slovanských
a středoevropských křesťanských kořenů
včetně prvorepublikové historie, obdobná
velikost obou měst co do počtu obyvatel
nebo struktura škol, příspěvkových organizací, kulturních a sportovních spolků. V blízkosti města Chust se také nachází přírodní
památka zapsaná na seznamu památek
UNESCO. Nebyly shledány žádné rizikové
faktory, které by bránily navázání této spolupráce mezi oběma městy. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení této
spolupráce a slavnostní podpis smlouvy je
plánován na konec října letošního roku.

Rostislav Dvořák

Cílem provedených změn je odstranit
ty problémy, které se v rámci připomínek
opakovaly nejčastěji a mají dopad zejména
na dopravu do zaměstnání a do škol. V zásadě došlo ke třem typům změn – zařazení
nových spojů a vložení zastávek, zrušení
některých spojů nebo jejich části (ale vždy
s adekvátní náhradou) a časovému posunu
spojů. Vše je přehledně popsáno a zdůvodněno v přiložené tabulce. Nedošlo k žádné
změně v trasování linek, tudíž schéma linek
vydané k 1. červenci zůstává v platnosti.
Další významné připomínky, jejichž případné zavedení bude vyžadovat změny licencí, případně další úkony, budou pracovní skupinou pro MHD projednány během
podzimu. Veškeré připomínky a náměty občanů budou zpracovány tak, aby zavedení
změn k 1. lednu 2018 bylo konečné.
Od 3. září 2017 došlo ve vedení MHD k
následujícím změnám:
Linka č. 1: • spoj číslo 2 – došlo k vložení
zastávky Wonkova do trasy spoje (5.33 hod.)
Linka č. 2: • sudé spoje – došlo k posunu
odjezdu z Pilské nádrže o 4 minuty později,
(umožní to zaměstnancům Tokozu lepší návaznost na vlaky, odjezdy od Tokozu XX:47)
• spoj č. 2 – posun odjezdu od Tokozu ze
7.10 na 7.20 (řeší se tím doprava dětí ze ZR
2 a 5 na 4. ZŠ – výstup na Horní 7.33, pro
ostatní cestující je to spojení na polikliniku
a náměstí na půl osmou) • spoje č. 19 a 20

v časech 18.20 z autobusového nádraží a
18.46 z Pilské nádrže budou vedeny celoročně, dosud byl plánován pouze sezónní
provoz (je to úprava spojů na lince tak, aby
jezdila od 7.20 do 19.20 v hodinovém taktu)
• zavedení nového páru spojů č. 23 a 24 v
časech 7.20 z autobusového nádraží a 7.46
z Pilské nádrže (řeší se tím poptávka cestujících ze ZR 2 a 5 na polikliniku a náměstí na
osmou hodinu, směrem do Zámku se vyřeší doprava dětí na školu v Zámku – příjezd
7.37) • zavedení nového páru spojů č. 25 a
26 v časech 8.20 z autobusového nádraží a
8.46 z Pilské nádrže (je to doplnění spojů na
lince tak, aby tato jezdila od 7.20 do 19.20 v
hodinovém taktu) • zavedení nového páru
spojů č. 29 a 30 v časech 19.20 z autobusového nádraží a 19.46 z Pilské nádrže (je to
doplnění spojů na lince tak, aby tato jezdila
od 7.20 do 19.20 v hodinovém taktu, prozatím je plánovaný celoroční provoz, pokud
nebude využíván, bude změněn na sezónní
provoz) • zavedení nového páru spojů č.
27 a 28 v čase 17.20 z autobusového nádraží a přejezdu z Pilské nádrže k Tokozu (je
to náhrada zrušeného spoje č. 13 linky č. 7,
tento autobus pojede zpět od Tokozu jako
spoj č. 12 linky č. 7)
Linka č. 3: • v oblasti zastávky Bezručova,
u pily se sjíždí dva spoje linky, pro rozlišení trasy spojů bude na LED panelu rozlišení
„jede přes …“
Linka č. 4: • u všech spojů dochází k posunu
příjezdu na autobusové nádraží z XX.36 na
XX.35 (zkrácení jízdní doby lépe odpovídá
skutečnosti, zmenší se tím prodleva před
navazujícími spoji linky č. 9)
Linka č. 5: • spoj č. 1 bude veden i o víkendech – umožní se tím dostupnost na vlaky
6.30
Linka č. 7: • spoj č. 3 – posun odjezdu z au-

tobusového nádraží z 5.20 na 5.27 (zajištění
lepší návaznosti od linkových autobusů a
vlaku z HB pro zaměstnance Tokozu) • spoj
č. 5 – posun odjezdu z autobusového nádraží z 7.20 na 6.42 a zařazení obsluhy zastávek Studentská, Vnitřní, Květná (zajištění
návaznosti od vlaků pro zaměstnance Tokozu + zaměstnanci ze ZR 4 a 5 na sedmou
hodinu) • spoj č. 6 byl zrušen – dopravu dětí
ze ZR 2 a 5 na 4. ZŠ nyní řeší posunutý spoj
č. 2 linky č. 2 • spoj č. 7 byl zrušen – nahrazení novým spojem linky č. 2 (7.20), pokud
tento spoj využívaly děti z AN na BIGY, tak
mohou využít linku č. 8 (7.40) • spoj č. 13
byl zrušen – nahrazen novým spojem linky č. 2 ve stejném čase • spoj č. 9 – posun
nedělního spoje z 8.30 na 9.50 (dopravu na
mši v Zámku nyní zajišťuje nový spoj linky č.
2, pro dopravu zpět bude sloužit stejně jako
nyní spoj č. 8 linky č. 7) • spoj č. 12 – vedení
spoje i o víkendu, jde o vratný spoj k lince
č. 2 (17.20)
Linka č. 9: • spoje 1, 3, 5 – zrušení zastávek TČ 1 – 12 (smyčka na ZR 3) - zastávky na
Stalingradu jsou obslouženy spoji linky č. 4
vždy 3 minuty před spoji linky č. 9, je tedy
možné linku 9 v tomto úseku zrušit; cestující do průmyslové zóny Jamská využijí
přestup z linky 4 na linku 9 na autobusové
nádraží, ale nepřijdou o komfort přímého
spojení, neboť dotčené spoje linek 4 a 9
budou zajištěny stejným vozidlem • spoje
1, 3, 5 – posun odjezdu z autobusového
nádraží z XX:39 na XX:37 (vyřeší pozdní příjezdy do průmyslové zóny Jamská) • spoje
2, 4, 6 – vynechání zastávky TČ 14 (Hettich)
- autobus pojede z PZ Jamská rovnou na autobusové nádraží - Hettich je již obsloužen
dřívějšími spoji, poptávka z PZ Jamská na
Hettich po skončení směny není

(red)
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Městský úřad informuje

Jak pokračují stavební a rozvojové projekty?
Sídliště Vodojem
Rekonstrukce povrchů ulice Kavanova,
Mánesova byla rozšířena o část veřejného
osvětlení směrem k bytovým domům na
ulici Novoměstská. Stavba byla zahájena 21.
srpna 2017 a sdružení firem COLAS a GREMIS má na realizaci 92 dnů. V ulicích probíhá rekonstrukce komunikace, chodníků i
veřejného osvětlení. Dojde rovněž na nový
mobiliář a zeleň. Celkové náklady stavby
dosahují 11 192 500 korun.

Skatepark
Stavba Revitalizace sportovní zóny
streetpark, 1. etapa byla zahájena 7. června
2017. Jedná se o výstavbu volnočasového
areálu skateparku. Objekt hřiště bude umístěn mezi novou komunikací na most na
Klafar a zdrží za sportovní halou. Předpokládaný termín dokončení stavby je začátkem
října letošního roku. Celkové náklady dosahují částky 6 473 042 korun.

(red)

Nabídka zaměstnání

funkce referent/ka odboru dopravy - agendy přestupků a správních deliktů v oborech
dopravy
Předpokládaný nástup:
listopad – prosinec 2017
Pracovní poměr na dobu určitou:
do 02/2021 - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
Odevzdání písemných přihlášek do:
26.9.2017 do 14 hodin
Více informací: www.zdarns.cz

Pravidelný podzimní úklid města Žďáru nad Sázavou se blíží
Město Žďár nad Sázavou organizuje v
období od 5. do 20. října 2017 na celém
území podzimní úklid. Ve dnech 5. až 7.
října 2017 se uskuteční i svoz nebezpečného odpadu.
Při tomto sběru je možné odložit pouze
odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, televizory, ledničky, plechovky,
nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami ( rozpis viz tabulka). Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou stále
kompletní, jsou odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní
elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány
jako odpad na skládce nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční
prostředky. „Žádáme občany, aby všechny
odpady předávali pracovníkům firmy přímo
na stanovišti k autu,“ sdělila pracovnice od-

boru komunálních služeb Miluše Kozáková.
Po ukončení mobilního svozu je možno
uložit nebezpečné a všechny další odpady
na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato
služba je k dispozici celoročně s rozšířenou
provozní dobou od pondělí do pátku od
6.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 7.00 do
13.00 hodin.
V době od 9. do 20. října 2017 budou na
obvyklých stanovištích ve městě rozmístěny
opět velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz tabulka). Objemný odpad bude odvezen na
skládku do Ronova a odpad ze zeleně bude
zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře
nad Sázavou. Biopopelnice se od 1. dubna
do 30. listopadu 2017 vyvážejí v pravidelných týdenních intervalech - každé úterý
(případně středa). V prosinci bude vývoz
probíhat 1x za 14 dní (5. 12. a 19. 12. 2017).
Na Městském úřadě lze stále ještě požádat o

biopopelnici do bezplatné výpůjčky.
„V letošním roce došlo k rozšíření třídění
u hřbitovů na Zelené hoře a na Jamské ulici.
Na tato místa byly přistaveny kontejnery na
biologicky rozložitelný odpad (čisté bio), dále
plasty, sklo a směsný komunální odpad. Žádáme občany, aby se zapojili do třídění i na
těchto místech,“ vyzvala Kozáková. Kontejnery na textil od Diakonie Broumov na centrálním parkovišti u tržnice byly v průběhu
letošních letních prázdnin přemístěny na
okraj parkoviště za prodejnu nábytku. 
(oks)

Stanoviště a časový harmonogram
svozu nebezpečného odpadu
čtvrtek 5. 10. 2017

hodina

Bezručova - U Pily

14.30 - 14.55

U Táferny

15.00 - 15.25

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na podzimní úklid 2017

Dvorská

15.30 - 15.55

Vejmluvova, u obchodu

16.00 - 16.25

pondělí 9. 10. 2017

Bezručova, u fotb. hřiště

16.30 - 16.55

hodina

hodina

Dvorská

13.00 - 14.30

Sadová

13.00 - 14.30

Nová, zast. MHD

17.00 - 17.25

U Táferny

15.00 - 16.30

Nábřežní

15.00 - 16.30

Vysočany, Kulturní dům

17.30 - 17.55

Bezručova, u fotb. hřiště

17.00 - 18.30

Střední zdravotnická škola

17.00 - 18.30

pátek 6. 10. 2017

úterý 10. 10. 2017

úterý 17. 10. 2017

Květná, zastávka MHD

14.30 - 14.55

Šípková

13.00 - 14.30

Okružní dolní - V Zahrádkách

13.00 - 14.30

Libušín, Kulturní dům

15.00 - 15.25

Purkyňova

15.00 - 16.30

U Jezu

15.00 - 16.30

Bratří Čapků, stánek PNS

15.30 - 15.55

Vejmluvova

17.00 - 18.30

Klafar, u Orlovny

17.00 - 18.30

na Rybníčku

16.00 - 16.25

Střední zdravotnická škola

16.30 - 16.55

středa 11. 10. 2017

středa 18. 10. 2017

Bratří Čapků

13.00 - 14.30

Kavánova

13.00 - 14.30

Pelikánova - Jamborova

17.00 - 17.25

Vnitřní

15.00 - 16.30

Pelikánova - Jamborova

15.00 - 16.30

Vodojem, točna MHD

17.30 - 17.55

Nová

17.00 - 18.30

Vysočany, Kulturní dům

17.00 - 18.30

sobota 7. 10. 2017

čtvrtek 12. 10. 2017

čtvrtek 19. 10. 2017

Stržanov

7.00 - 7.15

Květná - Luční

13.00 - 14.30

Lučiny

13.00 - 14.30

Radonín

7.30 - 7.45

KD Vysočany

15.00 - 16.30

Vodojem, točna MHD

15.00 - 16.30

Radonín, č. pop. 14

7.50 - 7.55

Veselská, u školky

17.00 - 18.30

Klafar - Libická, u byt. domu

17.00 - 18.30

Radonín, č. pop. 13

8.00 - 8.05

Mělkovice

8.20 - 8.30

pátek 13. 10. 2017

pátek 20. 10. 2017

Novoměstská

13.00 - 14.30

Vnitřní

13.00 - 14.30

Mělkovice, č. pop. 386

8.35 - 8.40

Polní

15.00 - 16.30

Květná - Luční

15.00 - 16.30

Mělkovice, č. pop. 306

8.45 - 8.50

Vodojem, točna MHD

17.00 - 18.30

U Hrázek

17.00 - 18.30

Veselíčko

9.00 - 9.15

U Jezu

9.30 - 9.55

sobota 14. 10. 2017
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pondělí 16. 10. 2017

sobota 14. 10. 2017

Mělkovice

7.00 - 8.15

Radonín

10.15 - 11.30

Okružní dolní - V Zahrádkách

10.00 - 10.25

Veselíčko

8.30 - 9.45

Stržanov

12.00 - 13.15

Klafar, u Orlovny

10.30 - 10.55

Rozhovor

Rozhovor: Sto dní ve funkci nové ředitelky Polikliniky
Žďár nad Sázavou Ilony Komínkové
Největším problémem, který řeší, je
rozpočet. Organizace splácí přístroje
a kontokorent, navíc vládními nařízeními se postupně zvyšovaly platy zaměstnanců, aniž by se navýšily příjmy.
Řízení městské organizace není ale jen
o financích. Žďárský zpravodaj přináší
rozhovor s ředitelkou žďárské polikliniky po uplynutí první stovky dní ve
funkci.
Máte za sebou 100 dní ve funkci ředitelky polikliniky. Co pro vás tyto dny
znamenaly a jaké úkoly jste musela neprodleně řešit?

Na poliklinice pracuji již téměř dva roky,
takže mám přehled a ekonomickou bilanci
znám dopodrobna. Nečekala jsem žádná
překvapení. Opak byl však pravdou. Hned
v počátcích jsem zjistila, že je u konce platnost smlouvy o výpůjčce na pletysmograf
v angiologické ambulanci, což včas nikdo
neřešil. Naštěstí se mi podařilo dohodnout
prodloužení termínu ukončení půjčky, obratem vyhlásit výběrové řízení a zajistit nový
přístroj. Zjistila jsem rovněž, že poliklinika
nemá platné povolení na nakládání s nebezpečnými odpady. Při vyřizování jeho obnovení jsme museli zcela nově standardizovat
zaběhlé postupy, abychom vůbec vyhověli
platným zákonům a vyhláškám. To, že má
příspěvková organizace dlouhodobé ekonomické problémy, jsem věděla. Po mém
nástupu jsem začala obratem jednat. Bylo
nutné začít s úsporami. První velká změna
zasáhla administrativu. Na moji původní
pozici ekonomky byla přesunuta současná
asistentka ředitele a její práce byla rozdělena mezi ostatní zaměstnance. Tím jsme snížili počet zaměstnanců na administrativě a
ušetřili na mzdových nákladech.

Nepřinese omezení zaměstnanců na
administrativě problémy?

Nedomnívám se, že by snížení počtu zaměstnanců mělo zásadní vliv na chod organizace. To není o počtu lidí. Paradoxně bych
řekla, že se práce zefektivnila. Ekonomce
ubylo sestavování různých přehledů a sestav. Tyto přehledy si dokáži velice rychle
stáhnout a vyhodnotit sama. Přesně vím, co
každá položka v účetnictví nebo v rozpočtu
znamená, nepotřebuji žádné vysvětlující a
doplňující materiály.

Zmínila jste nákup nového pletysmografu, má organizace dost peněz, aby
mohla nakupovat nové vybavení?

Peněz není nikdy dost, ale současná situace je opravdu napjatá. Organizace splácí
mobilní sonograf, čerpá poměrně vysoký
kontokorent a pletysmograf jsme pořizovali
rovněž na splátky. Právě jsme doplatili dlouhodobý úvěr na rentgen a postupně splácíme i další závazky. Přesto chceme a musíme

postupně obnovovat základní vybavení. V
příštím roce by mohlo dojít na pořízení van
na úseku vodoléčby rehabilitace, a pokud
nás město podpoří, tak jako součást komplexnější a dlouho odkládané rekonstrukce
rehabilitace. Nezbytné je pořízení nového
panoramatického rentgenu. Zdroj záření na
druhém rentgenu je již za dobou životnosti,
potřebujeme i PC vybavení pro laboratoř.
Dalším aktuálním problémem je vládou nařízené zvyšování platů. Zdravotníci si větší
mzdy zaslouží, ale vláda rozhodne a peníze
nepošle. Poliklinika musí veškeré náklady
na mzdy krýt ze svých zdrojů, respektive žádat zřizovatele o příspěvek.
Jaké jsou Vaše další vize a plány do budoucna?
Nosím v hlavě několik projektů, ale zase
to záleží na finančních možnostech. Ráda
bych uskutečnila i některé stavební úpravy
k efektivnějšímu využití plochy k pronájmu.
V současnosti jednám s příslušnými úřady,
především s hygienou, abych si ujasnila, jaké
máme možnosti. Uvažuji také o možnosti
recyklace srážkových vod, což by byla velká
úspora. To souvisí se zbudováním nové parkovací plochy, protože parkování je rovněž
dlouhodobě zanedbaný problém. Je mi jasné, že bude hodně záležet na komunikaci a
spolupráci se zřizovatelem. Podmínkou je
oboustranně korektní a věcná argumentace
bez politických ambicí. Chceme organizovat vzdělávací akce pro lékaře, veřejnost i
zaměstnance. Také mě zajímá každodenní
provoz a fungování polikliniky z pohledu
klienta. Poliklinika se snaží o bezbariérový
přístup do svého objektu již několik let, a to
zejména postupnou výměnou dveří za elektronické, které se samy otvírají při přiblížení
klienta k těmto dveřím. Ale je potřeba si to
vyzkoušet. Sama jsem se o tom přesvědčila,
když jsem s nemocným tatínkem na vozíku
objížděla ambulance. Už u vchodu jsem narazila na problém při přejezdu čistících rohoží. Předrncat s vozíkem tyto měkké zóny
s otvory je úkol pro silného muže. Pro ženu
nebo seniora je to fyzické vypětí a to nezmiňuji možnost, že vozíčkář přijede bez doprovodu a má tuto bariéru překonat. Stejný
problém je při výjezdu z LPS. Zcela snadný
není ani příjezd z druhé strany budovy, od
Záchranné služby. Na první pohled vypadá přístup zcela bezproblémově. Ovšem
jenom do chvíle, než se posadíte na vozík.
I malý schodek může být pro vozík velkou
překážkou. Takových míst je v budově více a
pracujeme na jejich odstranění.
Jako ředitelka určitě více cestujete. Používáte auto? Služební nebo soukromé?
Na delší trasy používám služební auto.
To nevyužívám pro soukromou potřebu,
ale pouze pro potřeby naší organizace. Každá jízda je zaznamenána dle elektronické

evidence kilometrů. Občas vyrazím
Ilona Komínková

i

Foto: archiv

vlakem, protože je to pohodlné, mohu při
cestování pracovat a nemusím si dělat starost s parkováním. Po Žďáře chodím většinou pěšky, zpravidla je to i rychlejší než
autem. Soukromé auto ke služebním jízdám
nevyužívám, i když by to bylo pro mě nejpohodlnější, ale pro polikliniku je to neekonomické.

V této nové funkci jste určitě více vytížená. Máte čas na rodinu a koníčky?

Rodina a koníčky jsou pro mě důležité. Myslím si, že v takové funkci nemůžete
působit bez možnosti nějakého uvolnění a
vypnutí. Pravdou je, že děti už mě tolik nepotřebují. Syn studuje na VUT v Brně a dcera od září nastupuje na Univerzitu Pardubice, takže je budu vídat jen o víkendech. O
prázdninách jsme se však užili dostatečně.
A na můj největší koníček – ochotnické divadlo, si čas vždycky najdu. Navíc zkoušíme
za dlouhých zimních večerů. Náš spolek se
snaží svou činností podporovat i neziskové
organizace. 30. září hrajeme pro Úsměváčky z Bystřice nad Pernštejnem a 8. října pro
Hospicové hnutí Vysočina v Novém Městě
na Moravě. Takže můj koníček se nepatrně
prolíná i s mou prací.

Děkuji Vám za rohovor.  Nikola Adlerová

Nabídka zaměstnání
Domovník – preventista

Dohled na dodržování pořádku a provádění drobných oprav v bytových domech v
ulici Brodská. Pracovní poměr na dobu určitou od ledna 2018 do prosince 2019. Přihlášky doručte do 9. října 2017 do 12 hodin
na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou
– sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01
Žďár nad Sázavou. Na obálku uveďte „Výběrové řízení – domovník – preventista.“

Případné informace podá:
Dagmar Pálková, tel. 603 883 523
prevence@mp.zdarns.cz 

(red)
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Aktivně pro Žďár

O přízeň občanů bude v participativním rozpočtu bojovat devět projektů
Občané Žďáru nad Sázavou mohou i v letošním roce ovlivnit, které nové projekty
se budou realizovat, a to v rámci participativního rozpočtu. Po loňském úspěšném
pilotním ročníku se letos přihlásilo celkem
jedenáct projektů, z nichž o devíti můžou
obyvatelé v průběhu října hlasovat.
„Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se do participativního rozpočtu zapojili a
podali své návrhy. I když váš návrh nezvítězí a
nebude v rámci projektu realizován, je pro nás
velmi dobrou zpětnou vazbou a informací o
tom, co byste rádi ve veřejném prostoru chtěli
zlepšit,“ vzkázala občanům Radka Remarová,
která má projekt participativního rozpočtu na
starost. 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. Při tvorbě návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních,
či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co
chtějí ve své obci změnit. Společné návrhy pak
předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec
realizovat.
V úterý 5. září 2017 proběhla veřejná prezentace letošních přihlášených projektů, které
se zúčastnili i zástupci vedení města. Lidé se
mohli doptat na podrobnosti a zjistit všechny
informace, které je zajímaly. Hlasovat může každý občan s trvalým bydlištěm ve Žďáře nad
Sázavou, a to v období od 1. října do 31. října.
Výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději do 6. listopadu na webu města. Hlasovaní
bude umožněno online přes formulář na webu
města nebo hlasovacím lístkem (viz níže) na
jednom ze čtyř hlasovacích míst: Městský
úřad, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Poliklinika Žďár nad Sázavou, Relaxační centrum.

Představujeme vaše projekty:
1. Veřejné dětské hřiště v ul. Purkyňova
Cílem je modernizovat dětské hřiště v ulici
Purkyňova. Současné herní prvky jsou v havarijním stavu a začínají být nebezpečné. Skluzavka má ztrouchnivělou základnu a odštípávají se z ní třísky. Návrh počítá s úpravami v
podobě nové dopadové plochy a nových herních prvků, které jsou certifikované dle normy
pro veřejná dětská hřiště.
2. Obnova dětského hřiště uvnitř sídliště v
ulici Dolní - Cílem je opravit dnes poměrně zašlé dětské hřiště s pískovištěm ve vnitrobloku
ulice Dolní. Navrhovatel chce odstranit asfaltový povrch a nahradit jej mlatovým, obložit
pískoviště prkny a vyměnit písek, vybudovat
nové lavičky a sportovní prvky (trojhrazda, stůl
na tenis…), zbourat přebytečnou kóji na odpad a opravit cestu podél hřiště.
4. Revitalizace vnitrobloku Palachova 1123 - Cílem je oživit a zpříjemnit vnitroblok
mezi domy v Palachově ulici, protože se zde
pohybuje poměrně velké množství lidí. V neupraveném vnitrobloku převládá asfalt nad
zelení. Navrhovatel chce odstranit současné
kovové konstrukce, asfaltové plochy a pískoviště uprostřed dvora a namísto toho sjednotit
povrch a vytvořit odpočinkové zóny.
5. Výstavba chodníku u Domu kultury - Cílem je vybudovat chodník na místě vyšlapané
pěšiny mezi parkovištěm u Kulturního domu a
přechodem přes Neumannovu ulici. Navrhovatel nabízí dvě varianty cesty - kratší a delší.
Ohledně této cesty byla již v roce 2015 uskutečněna na facebooku anketa, kde se 93 %
zúčastněných vyjádřilo pro vybudování nové
cesty.
6. Terénní úpravy s lavičkou na Klafaru Záměrem je vylepšení stávající frekventované pěší zkratky mezi Bigy a sídlištěm Klafar,
a to pomocí vyrovnání svažitého terénu do

stupňů, po kterých se dá lépe chodit. Pro tuto
úpravu není potřeba stavebních povolení ani
jiných právních úkonů. Zároveň umístit lavičku
podél rovinaté cesty a případně (po domluvě
s majitelem sousedního pozemku) umístit listnaté stromy menší výšky.
7. Plocha na míčové hry - U Steak Jack - Vysočany - Cílem je opravit hřiště u restaurace
na Vysočanech. Konkrétně by bylo potřeba
opravit stávající oplocení a doplnit dvě vstupní
branky, odstranění náletových dřevin a ocelových sloupků na míčové hry, zarovnat plochu,
vybudovat drenážní systém pro odvedení
povrchových vod, instalovat novou vrstvu ze
štěrkodrti a osadit nové pozinkované sloupky
na míčové hry, lavičky a koše.
8. Rekonstrukce dětského hřiště mezi ulicemi Haškova a Chelčického - Cílem je zpřístupnit dětem zašlé hřiště, které se nachází
mezi ulicemi Haškova a Chelčického. Nyní je
zde popraskaný asfalt a část hřiště je zarostlé
trávou. Navrhovatel chce stávající povrch odstranit, opravit obrubníky, zrenovovat spodní
podloží a položit nový přírodní povrch. Vyznačení čar pro různé sporty by byla velká výhoda.
10. Obnova cestní sítě a doplnění mobiliáře
parku „Na hradech“ - Park i jeho mobiliář je
již na konci své životnosti, proto navrhovatel
chce opravit cestní síť, vyměnit lavičky i odpadkové koše, přidat zásobníky na sáčky na
psí exkrementy, přidat herní prvky pro děti a
cestu mezi Domem s pečovatelskou službou
a bytovým domem na ulici Kovářova, která je
vyšlapána a hojně používána.
11. Workoutové hřiště - Cílem je vybudovat
workoutové hřiště, kde mohou občané napříč
generacemi trávit volný čas a společně se zde
setkávat. Navrhovaná lokalita je mezi cyklostezkou a sportovní halou u sídliště Libušín.
Hřiště by mělo obsahovat několik základních
překážek, jako jsou hrazdy, bradla, ručkovací
žebřík atd. 		

(red)

Participativní rozpočet 2017: Hlasovací lístek
Jméno a příjmení:
..........................................................................................

Projekt č. 2, Obnova dětského hřiště uvnitř sídliště v ulici Dolní

Projekt č. 5, Výstavba chodníku u Domu kultury

Podpis a datum:

Projekt č. 6, Terénní úpravy s lavičkou na Klafaru
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Anketa:

Jak a na co se nejvíc těšíte do školy?
Čím byste chtěli být, až vyrostete?

Eva Košťálová
6 let

První školní den na 2. ZŠ 

Foto: adl

Školní rok 2017/2018
Začátek školního roku: 4. září
Podzimní prázdniny: 26. - 27. října
Vánoční prázdniny: 23. prosince - 2. ledna
Pololetní prázdniny: 2. února
Jarní prázdniny: 26. února - 4. března
Velikonoční prázdniny: 29. - 30. března
Hlavní prázdniny: 2. července - 31. srpna

(red)

Vzdělávat se lze v každém věku (2017-2018)
Zajímáte se o dění kolem sebe a chcete se dále vzdělávat? Pak právě pro Vás
je určen 4. ročník projektu Vzdělávat se
lze v každém věku, který pořádá zdarma
Gymnázium Žďár nad Sázavou. Odpolední přednášky jsou vedeny ve většině
případů učiteli školy, přizváno bude také
několik odborníků z praxe, kteří seznámí
posluchače s aktuálním děním ve svých
oborech. Všechny přednášky začínají v
15.30 hodin v aule Gymnázia.
Tak jako v uplynulých letech se
v přednáškovém cyklu můžete dozvědět
kromě jiného zajímavosti z biologie, politologie, historie, geografie, fyziky, medicíny,
biologie, etnografie, literatury. Projekt bude
tradičně ukončen „školním výletem“.

6. pros.

František Josef I. a jeho manželka
Alena Čeplová
20. pros. Machu Picchu, Posvátné údolí
Jitka Rösslerová, Adéla Štěpánková
3. ledna Země ve vesmíru
Václav Černík
10. ledna Norsko (opakování z roku 2017)
Roman Veselský
17. ledna Symboly kolem nás
Vlastimil Čepelák
31. ledna Lidské tělo očima radiologie
Irena Hladká
14. února Kypr
Roman Veselský
28. února Marie Terezie
Lenka Nováková
14. břez. Rok na Moravském Horácku - jaro
Jana Rosecká
28. břez. Kouzelný svět hmyzu
Lubomír Doubek
11. dub. Albert Einstein - život, dílo, smrt
Stanislav Novák
25. dub. Heraldika
Lenka Nováková
9. květ. Literatura pro děti
Gabriela Sittová Zelená
23. květ. Závěrečné setkání

Milan Hána

Krásný letní čas trávilo spoustu předškolních dětí v pohodě a dobré náladě.

Projekt č. 8, Rekonstrukce dětského hřiště mezi ul. Haškova a Chelčického

Projekt č. 11, Workoutové hřiště

Hlasovat mohou pouze občané města Žďáru nad Sázavou, kteří v den hlasování dovršili 15 let. Každý hlasující může udělit dva kladné a jeden negativní hlas,
stačí křížkem označit vybranou variantu. Každý občan může hlasovat pouze jednou. Hlasovací lístky lze odevzdat od 1. 10. do 31. 10. do hlasovacích uren ve městě:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Poliklinika Žďár nad Sázavou, Relaxační centrum. Hlasovat je možné i on-line na webových stránkách
města www.zdarns.cz. Kontaktní osoba: Radka Remarová 778 744 303.

600 000 Kč na vaše projekty. 

Nové školáky přišli v jejich první školní den pozdravit radní města, popřáli jim
hodně vytrvalosti, úspěchů a rodičům
pevné nervy. Město Žďár nad Sázavou
podpořilo nové školáky omalovánkami se
zajímavostmi města a balením pastelek.
„První přání patří vám, dětem, já vám
přeji, abyste ve škole nalezly druhý domov.
Abyste sem chodily s úsměvem, ale hlavně abyste i ze školy chodily s úsměvem,“
povzbudil nové školáky radní Radek Zlesák. Přejeme prvnáčkům, všem školákům i rodičům hodně úspěchů v novém
školním roce a mnoho nově získaných
znalostí.

Zeptali jsme se prvňáčků

Těším se, že se
budeme učit psát
a počítat. Až vyrostu, chtěla bych
být zubařkou a
pomáhat lidem.

Viktorie
Kuncová 6 let

Nejvíc se chci
naučit číst a psát.
A těším se na
nové kamarády.
Jednou budu dělat kadeřnici, aby
lidi měli hezké
vlasy.

Míra Uchytil
7 let

Jo, těšil jsem
se do školy, ale asi
na nic konkrétního. Chci být hasičem a hasit ohně.

Ondřej Benc
6 let

Do školy jsem
se těšil hodně,
nejvíc na čtení.
Chtěl bych pracovat v zoologické
zahradě, až budu
velký,
protože
mám rád zvířátka.

Prázdninový provoz v mateřských školách

Projekt č. 7, Plocha na míčové hry - U Steak Jack - Vysočany

Projekt č. 10, Obnova cestní sítě a doplnění mobiliáře parku „Na hradech“
..........................................................................................

Do základních škol letos ve Žďáře nad
Sázavou nastoupilo 233 nových školáků, to je o 22 více než v loňském roce.
Celkem žďárské základní školy navštěvuje 2074 žáků a mateřské školy 684
dětí.

Houby, houby, houbičky
Jaroslav Klán
11. říjen České mýty
Milan Hána
25. říjen CERN a cestování po Švýcarsku
Stanislav Novák, Roman Veselský
8. lis.
Jak číst etikety na potravinách
Jarmila Kašparová
22. lis.
Kazachstán
Roman Veselský

Projekt č. 3, Revitalizace vnitrobloku Palachova 11-23

..........................................................................................

Do školních lavic letos zasedlo 233 nových školáků

27. září

Projekt č. 1, Veřejné dětské hřiště v ulici Purkyňova

Adresa trvalého bydliště:
..........................................................................................

Školství

www.zdarns.cz

V červenci zajišťovala prázdninový provoz MŠ Sluníčko na Veselské ulici a vystřídalo se tam v 5 třídách celkem 193 dětí, v srpnu dorazilo do MŠ Pohádka na Brodské a
do MŠ Kamarád na Okružní ulici celkem 166
dětí.
Děti trávily většinu času v přírodě nebo
na školních zahradách, v hernách je nejvíce

zaujaly rozmanité konstruktivní stavebnice,
mozaiky či výtvarné činnosti. I když bývají
děti ve třídě pohromadě se svými kamarády ze své skalní MŠ, spousta z nich navázala nová přátelství a poznala i nové paní
učitelky. Všem pedagogickým i provozním
zaměstnancům patří poděkování za pohodové a vlídné zázemí pro děti a za klidný
průběh prázdninového provozu. Rodičům
díky za bezvadnou spolupráci.
Iveta Klusáková
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Příspěvkové organizace města

Dům klidného stáří slouží již 20 let
Již od založení Sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou před dvaceti pěti
lety se uvažovalo o zřízení domova pro
přestárlé občany nebo pro občany, kteří
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují zvýšenou nebo stálou péči.
Nyní slaví Dům klidného stáří 20 let.
Nejbližší obdobná zařízení se nacházela
ve Velkém Meziříčí a na Mitrově. Ve Žďáře
zabezpečovala péči o částečně schopné
staré občany pečovatelská služba a domácí ošetřovatelská péče. Vhodnou budovou
pro přestavbu na domov pro seniory se jevil
objekt bývalých jeslí, který současně disponoval prostornou zahradou. Budova je
blízko centra města, ale zároveň v klidném
prostředí. V blízkosti je zastávka městské
hromadné dopravy i obchody.
Přestavba budovy jeslí byla zahájena v
prosinci 1995. Slavnostní kolaudace Domu
klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou se
uskutečnila 23. října 1997. První obyvatelé
se začali do Domova stěhovat 3. listopadu
1997. Stavbu Domova provedla firma Stavební podnik Žďár nad Sázavou. Celkové
náklady na přestavbu činily cca 25 milionů
korun a na vnitřní zařízení Domova cca 2,7
milionů.
Dům klidného stáří za dobu své existence poskytl péči už pěti stovkám obyvatel
města a regionu. Kapacita Domu klidného

stáří je v současné době 54 lůžek. Domov
má k dispozici 22 dvoulůžkových a 10 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním
zařízením. V roce 2011 byl k budově přistavěn lůžkový výtah, který slouží pro přepravu
imobilních uživatelů.
Kromě zdravotní a ošetřovatelské péče
je uživatelům poskytována široká škála volnočasových aktivit - canisterapie, trénink
paměti, účast na Univerzitě třetího věku,
rukodělné činnosti, besedy, hudební vystoupení, oslavy tradičních svátků (Vánoce,
Velikonoce, masopust), účast na Setkání seniorů, výlety do okolí atd. Domov spolupracuje se základními školami, Základní uměleckou školou, s dobrovolnickým centrem
Kambala, Hospicovým hnutím Vysočina a
Knihovnou Matěje Josefa Sychry.

Václav Šerák

Zázemí městské knihovny.

Foto: jax

Hotel Tálský mlýn – PO SPORTIS pronajme
od 1. prosince 2017 restauraci v objektu
hotelu. Podmínky pronájmu dohodou, zájemci pište na e-mail kovarik@sportispo.cz.
Obsazenost hotelu v červenci byla 89,1 % a
hotel navštívilo 326 hostů, obsazenost hotelu v srpnu byla 92,4 % a hotel navštívilo
399 hostů.

Bylo realizováno nové LED osvětlení ledové
plochy nákladem cca 1,25 mil. Kč, na letošní sezónu jsme připravili novinku v podobě
bělení ledové plochy, zájemci o pronájem
ledové plochy a veřejné bruslení sledujte
naše webové stránky a novou facebookovou stránku https://www.facebook.com/
zimnistadionzr/

Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká
pojišťovna) – zájemci o pronájem prostor
sloužících podnikání sledujte naše webové
stránky v sekci „Volné prostory k pronájmu“
nebo volejte na telefonní číslo 603 228 148.

Rychlobruslařský ovál – byla dokončena
rekonstrukce povrchu rychlobruslařského
oválu včetně osazení nových obrubníků v
celkové hodnotě cca 1,4 mil. Kč, současně s
tím proběhla základní oprava komunikace
mezi oválem a zimním stadiónem. Vyměnili
jsme plot kolem areálu ze strany cyklistické
stezky, návštěvníky žádáme, aby využívali
otevřenou plotovou branku, čímž předejdeme zbytečnému ničení plotu.

Relaxační centrum – v červenci navštívilo
Relaxační centrum celkem 16 286 klientů, v
srpnu 15 903 klientů. Na začátku září proběhla pravidelná odstávka, během které
byla kompletně vyčištěna celá technologie
a provedeny nutné opravy. Přijmeme na brigádu strojníka, sledujte naše webové stránky www.sportispo.cz
Zimní stadión – v první polovině srpna
byla zahájena nová sezóna 2017/2018, během odstávky byla provedena rekonstrukce
šaten pro „přípravky“ vč. nového sociálního
zařízení a vybavení (část bude vybavena
v průběhu podzimu), v současné době se
realizuje rozšíření zázemí pro stolní tenis.
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Napadla 62 letou ženu

Na tísňovou linku 156 služebny MP bylo ve
večerních hodinách oznámeno občankou, že
mezi ul. Palachova a ul. Brněnská ve ZR 1 došlo
k napadení 62 leté ženy, která zde procházela v doprovodu dalších rodinných příslušníků.
Tohoto protiprávního jednání, jak bylo později
zjištěno hlídkou MP, se dopustila podnapilá 55
letá žena, které byla po provedení orientační
dechové zkoušky naměřena hodnota téměř
2,4 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k
agresivitě této osoby bylo rozhodnuto o jejím
převozu na Protialkoholní záchytnou stanici
do Jihlavy. Celá věc byla následně postoupena
k došetření příslušnému správnímu orgánu.

Kradla oblečení

V odpoledních hodinách bylo na Městskou
policii přijato telefonické oznámení od občana
z ul. Haškova ve ZR 6, že zahlédl ženu, jak se
pokouší odcizit z balkónu přízemního bytu ze
sušáku nějaké prádlo. Na místo vyjela ihned
hlídka MP, které se podařilo následně podezřelou ženu zadržet v prostorách vlakového nádraží ČD a to na nástupišti, kdy se již chystala
k odjezdu. Po provedení zjištění totožnosti se
podezřelá 32 letá žena z Brna k činu přiznala s
tím, že za přestupek proti majetku – krádež ve
stadiu pokusu, jí byla strážníky na místě uložena bloková pokuta.

Zachránila mu život

Sportis informuje

Autokempink Pilák – vydařená sezóna v
autokempinku bude ukončena k 1. říjnu
2017.

Městská policie
informuje

Fotbalový stadión – v letní přestávce byla
provedena údržba všech ploch, na zadní
„tréninkové“ hřiště byly vyrobeny nové střídačky a lavičky, vyměnili jsme starý dřevěný
sklad za nový plechový, zájemci o pronájem
volejte na telefonní číslo 734 760 598.
Rekreační areál Pilák – vzhledem k počasí
se letošní sezóna mimořádně vydařila, byla
provedena oprava hřiště na plážový volejbal (spodní textilní vrstva). Ukončení provozu plánujeme na první polovinu října, ostatní informace na webových a facebookových
stránkách. 
Vladimír Kovařík

Na služebnu MP bylo v podvečerních hodinách přijato telefonické oznámení od ženy,
že na ul. Brodská ve ZR 3 za zahrádkami směrem na Hamry nad Sázavou před železničním
mostem se má nacházet ležící muž a oznamovatelka má obavy o jeho zdraví. Na místo se
neprodleně dostavila hlídka strážníků, která
zjistila, že se jedná o 65 letého muže, který byl
zraněný v obličeji. Hlídka mu poskytla první
pomoc a vzhledem k tomu, že strážníci nevyloučili to, že muž může mít i další zranění, byla
na místo přivolána rychlá záchranná služba,
která si zraněného následně převzala k dalšímu ošetření.

Strážníci spolupracují s asistenty prevence kriminality

V červenci, srpnu a září se strážníci a asistenti prevence kriminality podíleli na spoluzajištění a pomoci při různých kulturních a sportovních akcích, které se v tomto období konaly
na území města. Jednalo se například o akce v
areálu zámku Horácký džbánek, Diecézní pouť
rodin, Festival Pod Zelenou horou, Funnyfest,
na Pilské nádrži Triathlon, Pilman, Dračí lodě,
na náměstí Republiky pak trhy a Kinematograf
bří Čadíků, Slavnosti jeřabin a s tím spojené
další doprovodné programy.
Při všech těchto akcích se činnost Městské
policie a APK zaměřila zejména preventivně
na dodržování veřejného pořádku, přispívání
k ochraně osob, majetku a v neposlední řadě
i k bezpečnosti silničního provozu, neboť se
některé akce konaly v blízkosti pozemních komunikací, nebo přímo na nich.

Luboš Skřivánek, MP

Aktuality

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy
Před

Po

Chodník v ulici Haškova byl poskládaný ze starých betonových dlaždic, které se i po opravách neustále uvolňovaly a při
deštivém počasí pod ně zatékala voda. V zimním období by se takový chodník mohl stát nebezpečným. Opravu realizovala firma STAKO VYSOČINA, s.r.o. Cena stavby dosáhla 150 tisíc korun. V současné době je ve výstavbě také chodník v
ulici U Malého lesa, a to včetně výměny veřejného osvětlení. 
(oks)

Na podzim proběhnou volby do Poslanecké sněmovny
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konají
řádné volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
Občané naší republiky budou volit
200 nových poslanců dolní komory Parlamentu dle svých regionů. V samotném
Žďáře nad Sázavou bude ve volební dny,
pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 a
v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do 14.00,
připraveno 26 volebních místností.
Jak vyřídit voličský průkaz
Na pracovišti ohlašovny v prvním patře Městského úřadu jsou od vyhlášení
voleb přijímány žádosti o voličské průkazy. V pátek 13. října 2017 v 16.00 končí lhůta pro doručení žádosti. To se týká
listinné podoby žádosti opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky. Osobně lze žádat o vydání voličského průkazu nejpozději do
18. října 2017 do 16.00 (tj. do uzavření
seznamů voličů). Voličské průkazy mohou být vydávány až do 18. října 2017 do
16.00 hodin.
Voličský průkaz voliči umožňuje volit
v jakémkoli volebním okrsku na území
České republiky, ale i ve zvláštním volebním okrsku na zastupitelském úřadě.
Voliči v zahraničí budou volit stejné kandidáty stran či hnutí jako voliči ve Středočeském kraji.
Hlasovací lístky budou dodány nejpozději tři dny před volbami. Spolu s hlasovacími lístky voliči obdrží Informace o způsobu hlasování na území České republiky
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve
dnech 20. a 21. října 2017. Hlasovací lístky

jsou dodávány voličům na adresy jejich
trvalých pobytů. V této souvislosti apelujeme na občany, aby měli správně a čitelně označeny svoje domovní schránky.
Občanský průkaz na měsíc
V případě, že volič zjistí neplatnost či
ztrátu svého občanského průkazu, může
si po celou dobu konání voleb vyřídit na
Městském úřadě ve Žďáře občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Tento
OP je určený pro účely výkonu volebního
práva a má platnost jednoho měsíce od
data vydání. Volič k žádosti o tento typ OP
přikládá dvě fotografie a doklady stanovené zákonem. Žádost o jeho vydání se
podává současně se žádostí o vydání OP
se strojově čitelnými údaji.
Přenosná volební schránka
Volič může ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, požádat úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. To pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. Tyto požadavky
přijímá pracoviště ohlašovny Městského
úřadu Žďár nad Sázavou.
Možnost volit v nemocnici nebo v obdobném zařízení
Volič má několik možností, jak postupovat, odvislých i od charakteru jeho
hospitalizace. Při dlouhodobé hospitalizaci by měla správa tohoto zařízení voliče
informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, a volič v takovém
případě může uplatnit své volební právo
hlasovat do přenosné volební schránky
(hlasuje pro kandidáty z volebního kraje,

ve kterém je zařízení umístěno). V případě
krátkodobé hospitalizace nebo v případě,
že volič neví, kde se přesně ve dny voleb
bude nacházet, je nejvhodnější vyřízení
voličského průkazu. Je-li volič v zařízení,
které je ve stejném volebním okrsku, jako
má volič místo svého trvalého pobytu,
pak může pouze požádat o možnost volit
mimo volební místnost, tj. o přenosnou
volební schránku. Dojde-li k hospitalizaci
voliče v zařízení mimo území volebního
okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne
18.10.2017 od 16.00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku
ve výkonu volebního práva. Podrobnější
informace včetně užitečných odkazů jsou
voličům k dispozici na webu města www.
zdarns.cz, v odkazu VOLBY. Výsledky voleb budou zveřejněny sdělením ve Sbírce
zákonů, která je zveřejňována na webových stránkách Ministerstva vnitra.
Pro případné dotazy ohledně voleb je
možné využít kontaktů: drahoslava.kominkova@zdarns.cz, 770 136 128 nebo lucie.kolbabkova@zdarns.cz, 566 688 125.
(red)

Ilustrační foto - volby 

Foto: archiv
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Volby 2017

Volby 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta města Žďár nad Sázavou podle § 15 zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
					
- dne 20.10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
					
- dne 21.10. 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
volební okrsek č. 1, volební místnost v
Domě dětí a mládeže, Horní 2, Žďár
nad Sázavou 1
ulice: 		
orientační č.:
Barákova	 všechna orientační č.
Binkova 	
všechna orientační č.
Drdlova 	
všechna orientační č.
Dr. Drože 	 všechna orientační č.
Hálkova 	
všechna orientační č.
Havlíčkovo nám.  všechna orientační č.
Husova 	
všechna orientační č.
Jiřího z Poděbrad všechna orientační č.
Nábřežní 	 všechna orientační č.
Nádražní 	
23 – 33 lichá
Radniční 	 všechna orientační č.
Sadová 	
všechna orientační č.
Smeykalova 	 všechna orientační č.
Strojírenská 	 všechna orientační č.

mimo 15
Tvrz 		 všechna orientační č.
U Malého lesa 	 všechna orientační č.
Veselská 	
všechna orientační č.
Vrchlického 	 všechna orientační č.
Zahradní 	 všechna orientační č.
Žižkova 	
všechna orientační č.
volební okrsek č. 2, volební místnost v
Domě dětí a mládeže, Horní 2, Žďár
nad Sázavou 1
Bartačky 	 všechna popisná č.
Brněnská 	 všechna orientační č.
Doležalovo nám.	 všechna orientační č.
Horní 		 všechna orientační č.
Hutařova 	 všechna orientační č.
Jamská 	
všechna orientační č.
Jihlavská 	 všechna orientační č.
Krejdy 		 všechna evidenční č.
Lučiny 		 všechna orientační č.
Nádražní  1 – 21 všechna orientační č., 69
Nádražní 
22 – 42 sudá orientační č.
nám. Republiky 	 všechna orientační č.
Nerudova 	
1, 5, 7 orientační č.
Novoměstská 	 všechna orientační č.
Rybníček 	 všechna orientační č.
Smetanova 	 všechna orientační č.
Tyršova 	
všechna orientační č.
Za Jatkami 	 všechna orientační č.
volební okrsek č. 3, volební místnost v
Knihovně M. J. Sychry, Havlíčkovo nám.
5, Žďár nad Sázavou 1
Dolní 		
1 – 37 lichá
Dolní 		
24 – 38 sudá
Libušínská 	
40 – 46 sudá
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volební okrsek č. 4, volební místnost
v Knihovně M. J. Sychry, Havlíčkovo
nám. 5, Žďár nad Sázavou 1
ulice:
orientační č.:
Kovářova
všechna orientační č.
Libušínská
2 – 38 sudá
Libušínská
11 – 25 lichá

volební okrsek č. 9, volební místnost v
Základní škole, Komenského 2, Žďár
nad Sázavou 3
ulice:
orientační č.:
Brodská 	
19 – 43 lichá
Okružní 	
2 – 14 sudá
Revoluční	
30 – 62 sudá

volební okrsek č. 5, volební místnost v
Základní škole, Zámek 4, Žďár nad Sázavou 2
Bezručova 	 všechna orientační č.
Krátká 		 všechna orientační č.
Lesní 		 všechna orientační č.
Nová 		 všechna orientační č.
Polní 		 všechna orientační č.
Srázná 	
všechna orientační č.
U Pily 		 všechna orientační č.
Vrbová 		
č. 2

volební okrsek č. 10, volební místnost v
Základní škole, Komenského 2, Žďár
nad Sázavou 3
Brodská 45 – 69 lichá
Okružní 1 –19 lichá, 77, 16 – 56 sudá

volební okrsek č. 6, volební místnost ve
Společenské místnosti hasičů, Zámek
9, Žďár nad Sázavou 2
Dvorská 	
všechna orientační č.
Ferencova 	 všechna orientační č.
Purkyňova 	 všechna orientační č.
Santiniho 	 všechna orientační č.
Starý Dvůr 	 všechna orientační č.
Studniční 	 všechna orientační č.
Sychrova 	 všechna orientační č.
U Taferny 	 všechna orientační č.
Vejmluvova 	 všechna orientační č.
Zámek 		 všechna orientační č.
Zelenohorská 	 všechna orientační č.

volební okrsek č. 7, volební místnost v
Základní škole, Komenského 6, Žďár
nad Sázavou 3
1. máje 	
všechna orientační č.
Brodská 	
4 – 30 sudá
Kopečná 	 všechna orientační č.
Malá 		 všechna orientační č.
Okružní 	 71, 73, 75,79, 116 – 120 sudá
Revoluční 1  26 všechna orientační č., 28
Strojírenská 	
č. 15
U Jezu 		 všechna orientační č.
V Zahrádkách 	 všechna orientační č.
volební okrsek č. 8, volební místnost v
Základní škole, Komenského 6, Žďár
nad Sázavou 3
Brodská	
32 – 102 sudá
Okružní 	
76 – 114 sudá

volební okrsek č. 11, volební místnost ve
Střední škole obchodní a služeb SČMSD,
Komenského 10, Žďár nad Sázavou 3
Brodská 	
71 – 81 lichá
K Milířům 	 všechna orientační č.
Kupecká 	 všechna orientační č.
Libická 
všechna orientační č. mimo
16,19,21
Okružní 	
21 – 69 lichá, 81
Okružní 	
58 – 72 sudá
Povoznická 	 všechna orientační č.
Rytecká	
všechna orientační č.
Trhová 	
všechna orientační č.
Uhlířská 	
všechna orientační č.,

mimo 13, 15
Vápenická 	 všechna orientační č.
volební okrsek č. 12, volební místnost ve

Střední škole obchodní a služeb SČMSD,
Komenského 10, Žďár nad Sázavou 3

Brodská 	
Kamenická 	
Komenského 	
Libická		
Revoluční 	
Sázavská 	
U Klafárku 	
U Křížku 	
Uhlířská 	

1 – 17 lichá
všechna orientační č.
všechna orientační č.
16, 19, 21
27 – 47 lichá
všechna orientační č.
1, 3, 5
všechna orientační č.
13, 15

volební okrsek č. 13, volební místnost v
Gymnáziu, Neumannova 2, Žďár nad
Sázavou 4
Bratří Čapků 	 všechna orientační č.
Wolkerova 	 všechna orientační č.
volební okrsek č. 14, volební místnost v
Základní škole, Švermova 4, Žďár nad
Sázavou 4
Neumannova 	
11 – 53 lichá, 2
Vančurova 	 všechna orientační č.

volební okrsek č. 15, volební místnost
ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Studentská 1, Žďár
nad Sázavou 4
Neumannova 	
1 – 9 lichá
Studentská 	 všechna orientační č.
Vodárenská 	 všechna orientační č.
volební okrsek č. 16, volební místnost v Základní škole, Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4
Nerudova 	 všechna orientační č.

bez č. 1, 5 a 7
Nezvalova 	 všechna orientační č.
Švermova 	 všechna orientační č.
volební okrsek č. 17, volební místnost v Mateřské škole, Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5
Jungmannova 	 všechna orientační č.
K Přehradě 	 všechna orientační č.
1 – 20 všechna orientační č.
Luční 	
22 – 40 sudá
Luční 		
Na Prutech 	
21, 23
Na Úvoze 	 všechna orientační č.
Růžová 	 všechna orientační č.
Šípková 	 všechna orientační č.
všechna orientační č.
V Lískách 	
všechna orientační č.
Vysocká 	
všechna orientační č.
Wonkova 	
Žitná 		 všechna orientační č.
volební okrsek č. 18, volební místnost
v Mateřské škole, Vysocká 10, Žďár
nad Sázavou 5
Hlohová 	 všechna orientační č.
Chrpová 	 všechna orientační č.
Javorová 	 všechna orientační č.
Kaštanová 	 všechna orientační č.
Květná 	 všechna orientační č.
Lipová 		 všechna orientační č.
Luční 	
21 – 43 lichá, 42 – 80 sudá
Na Prutech 1 – 20 všechna orientační č.
Na Prutech 	
22 – 54 sudá
Rybářská 	 všechna orientační č.
Šeříková 	 všechna orientační č.
Trnková 	 všechna orientační č.
U Hrázek 	 všechna orientační č.
Vnitřní 		 všechna orientační č.
Vrbová 		 všechna orientační č.

(kromě 2)
volební okrsek č. 19, volební místnost
v Základní škole, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou 6
Dvořákova 	
4, 10, 12, 14
Chelčického 	
1, 2 – 12 sudá, 28
Nádražní  35 – 67 lichá, 44 – 50 sudá
Smíchov 	
2 – 10 sudá

volební okrsek č. 20, volební místnost
v Základní škole, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou 6
1 – 17 všechna
Haškova 	
orientační č.
Palachova 	 25 - 33 lichá, 70, 72
Radonín 	 všechna popisná č.
volební okrsek č. 21, volební místnost
v Základní škole, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou 6
Haškova 	
18 – 60 sudá
Chelčického 	
14 – 26 sudá
volební okrsek č. 22, volební místnost
v Základní škole, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou 6
Palachova  1 – 23 všechna orientační č.
Palachova 	
24 – 34 sudá
Palachova  35 – 68 všechna orientační č.
volební okrsek č. 23, volební místnost
v Základní škole, Švermova 4, Žďár
nad Sázavou 4
Alšova 		 všechna orientační č.
Blažíčkova 	 všechna orientační č.
Jamborova 	 všechna orientační č.
Kavánova 	 všechna orientační č.
Kubínova 	 všechna orientační č.
Ladova 	 všechna orientační č.
Makovského 1 – 33 všechna orientační

č.,35, 70
Mánesova 	 všechna orientační č.
Mařákova 	 všechna orientační č.
Pelikánova 1 – 20 všechna orientační č.
Pelikánova 	
21 – 31 lichá
Průchova 	 všechna orientační č.
Rabasova 	 všechna orientační č.
Slavíčkova 	 všechna orientační č.
Špálova 	 1 – 16 všechna orientační č.,

18, 20, 22
volební okrsek č. 24, volební místnost
v Základní škole, Švermova 4, Žďár
nad Sázavou 4
Kosinkova 	 všechna orientační č.
Makovského 
34, 36 – 69 všechna

orientační č.
Pelikánova  22 –36 sudá, 33 – 51 lichá
Špálova 		
17 – 21 lichá
Špálova 	 23 – 42 všechna orientační č.
Štursova 
všechna orientační č.
volební okrsek č. 25, volební místnost
v budově bývalé školy, místní část

zavou, a. s., místní část Veselíčko čp.
70, Žďár nad Sázavou
místní část Veselíčko  všechna popisná č.
místní část Mělkovice všechna popisná č.

Informace pro voliče:
Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky).
Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi.
Voliči, který se neodebral do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
okrsková volební komise hlasování neumožní.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Při hlasování postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla zachována
tajnost hlasování.
Za pořádek ve volební místnosti a
jejím bezprostředním okolí odpovídá
předseda okrskové volební komise. Jeho
pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro
(red)
všechny přítomné. 

VV

Stžanov čp. 28, Žďár nad Sázavou
místní část Stržanov  všechna popisná č.
volební okrsek č. 26, volební místnost
v budově AGROSLUŽBY Žďár nad Sá13

Slova zastupitelů města

Slova zastupitelů města

Zeptali jsme se: Anketa pro zastupitele města Žďáru nad Sázavou

Slova zastupitelů: Radek Černý - Rozpočtový podzim

V zářijovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů města na další anketní otázku. Jak hodnotíte rekonstrukci
Kina Vysočina a s ní spojenou úspěšnou akci Hledá se Kinomil? Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy
jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky
aktuálního vydání zpravodaje přišly následující příspěvky.

Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat ve stejném rozsahu v rubrice Slova zastupitelů.
Do uzávěrky zářijového čísla nám přišly následující příspěvky.

Radek Zlesák
zastupitel města
Žďáru nad Sázavou
za ANO 2011

Rekonstrukce interiéru kina včetně
všech instalací, vyřešení bezbariérovosti
a dalších drobností, které současné kino
dělá moderním kinem, se zcela jistě povedla, a to z těchto důvodů:
• Kino před touto rekonstrukcí bylo ztrátové. Jeho provoz musela z městské kasy
dotovat příspěvková organizace Kultura
Žďár, která ho provozuje a spravuje. Již prv-

Martin Mrkos
zastupitel města
Žďáru nad Sázavou
za ŽĎÁR ŽIVÉ
MĚSTO

Radek Černý
zastupitel města
Žďáru nad Sázavou
za ODS

Budova Kina Vysočina z roku 1960 dostala do vínku kvalitní architektonické řešení. V
minulém období byla zateplena, což jí jistě

Josef Klement
zastupitel města
Žďáru nad Sázavou
za KDU-ČSL

Realizace rekonstrukce kina byla původně plánována podle studie ve výši přes 23
14

ní čísla o nárůstu návštěvnosti nasvědčují
tomu, že si kino dokáže vydělat nejen na
svůj provoz, ale zcela jistě i na budoucí investice.
• Podařil se citlivě oprášit genius loci této
fenomenální budovy ze zlaté éry československé kinematografie z 60. let minulého
století.
• Prostřednictvím akce Hledá se Kinomil
se vytvořila komunita lidí, která má naše
kino nejen ráda, ale dokáže ho mimo jiné i
finančně podpořit.
• Velmi si vážím odvahy vedení města, že
vyslyšelo můj návrh a odklonilo se od původní studie, která předpokládala investici
v projektované výši 25 mil. Kč. Ze současné
znalosti skutečného stavu by se tato částka
vyšplhala zcela jistě nad 30 mil. Kč. Takto
náročnou rekonstrukci by si městský rozpočet nemohl dovolit. K tomu všemu by tato

rekonstrukce znamenala ztrátu autenticity
budovy kina.
Stávající rekonstrukce interiéru kina se
díky promyšlenému přístupu podařila zrealizovat za necelých 15 mil. Kč, aniž by bylo
kino o něco ochuzené.
Ale bez zápalu lidí, kteří se na této rekonstrukci podíleli, by se celá rekonstrukce v tak
krátkém čase a s takovým výsledkem nepodařila realizovat. Za všechny bych rád jmenoval pana architekta Ševčíka, který velmi
citlivě zpracoval projektovou dokumentaci
a na celou realizaci dohlížel. Můj obdiv za
vynaložené úsilí si zcela jistě zaslouží paní
ředitelka Lorencová a pánové M. Sochor a S.
Císař z PO Kultury. Za město pak p. P. Fuksa
z Odboru rozvoje a územního plánování. V
neposlední řadě poděkování patří i stavbyvedoucímu p. Nedomovi z PKS stavby a.s.,
která stavbu realizovala.

Rekonstrukci žďárského Kina Vysočina hodnotím jako velice zdařilou, protože velmi
citlivě respektovala architektonicky ceněné
řešení vnitřní dispozice kina, původem z 60.
let minulého století. Interiér nyní získal nadčasovou, moderní a zároveň střízlivou podobu a dělá z našeho kina atraktivní biják,
který pohltí víc než příjemnou atmosférou.
V tomto ohledu vidím jako perfektní
marketingový tah kampaň Hledá se Kinomil. Akce není jen o prosté adopci nové

sedačky v promítacím sále, ale o důležité
myšlence neotřelým a originálním způsobem podnítit sounáležitost s kinem, posílit
zájem o něj, vytvořit si vazbu. Myslím si, že
bilance našeho kina - umístění v top 10 nejnavštěvovanějších nemultiplexových kin v
republice má svůj důvod.
Je to něco, co určitě potěší, čím se můžeme pyšnit a jako Žďáráci si vážit. A kdo jste
v rekonstruovaném kině ještě nebyl, určitě
vyrazte. Stojí to za to!

prospělo, ale typické dotační akrylátové
fasádnictví jí zbavilo šance stát se elegantní dominantou svého okolí. Šlo to i jinak, v
lehce dražší, ale těžce hodnotnější podobě,
jako např. v případě Městského divadla. Interiér zůstal technicky a morálně zastaralý
a opotřebovaný, resp. některé rozvody v
havarijním stavu. Již od minulého vedení
města dostal architekt zadání a volnou ruku
k vypracování studie modernizace. Výsledné náklady realizace předběžně přesáhly 23
mil. korun, což zůstalo mimo finanční možnosti města, tzn. v šuplíku. Dle rozhodnutí
současné rady byl původně maximalistický

projekt realisticky zredukován, s jasným
cenovým stropem, zhruba na polovině
původní částky. Už žádné bourání příček,
přestavba vstupu do předsálí, drahá jevištní
technika atd. Jen nutný bezbariérový přístup do sálu a jinak maximální využití dané
dispozice. A ono to šlo, a podařilo se. Snížil
se počet sedadel, zvýšilo se pohodlí a prostor pro diváky v sále. Vysoká návštěvnost
našeho kina je ale taktéž důraznou zásluhou
zaměstnanců a ředitelky p.o. Kultura Žďár,
Marcely Lorencové a zkušeného dramaturga Aleše Hrbka. Akce Hledá se Kinomil je dle
mého názoru zbytečná a zbytná.

miliónů korun. Studie byla specifikována
tak, že řešila komplexní přestavbu interiéru kina sice pěkně a v nadstandardu, ale
dle mého názoru neefektivně vzhledem k
přidané hodnotě provozu kina. Proto byla
investice ponížena zhruba o polovinu a
byl zrealizován projekt se zaměřením na
bezbariérovost, nutnou rekonstrukci elektroinstalace, sociálního zázemí a nových
sedaček v sále. Vše směrovalo k jedinému
cíli, provést stavební úpravy citlivě, aby
zůstal zachovaný charakteristický styl kina.
Návštěvnost kina byla z pohledu republiko-

vé statistiky nadprůměrná a i po provedení
rekonstrukce zájem návštěvníků neopadl.
Za to si diváci žďárského kina zaslouží poklonu.
Je potěšením slyšet pozitivní ohlasy, ale
nejvíce mě potěšila zpětná vazba od vozíčkáře, jemuž bezbariérový přístup umožní
navštívit kino svobodně a bez pomoci
ostatních.
Projekt Kinomil chápu jako doprovodný
program pro pravidelné návštěvníky našeho žďárského kina, kteří měli zájem podpořit kino v novém rozběhu.

Radek Černý
zastupitel města
Žďáru nad Sázavou
za ODS

Léto bylo vydařené, i když sucho.
Uvidíme, jaký bude podzim, ten starý
sprosťák svlékající stromy do naha, řečeno slovy prokletého básníka. Poslední
čtvrtletí je tradičním časem sestavování
rozpočtu města na další rok. Nejprve se
musí odhadnout daňové i nedaňové
příjmy. V tom je vždy kus rizika a lepší
je se držet při zemi. Potom nastolí optimální požadavky na zajištění chodu
města vedoucí příslušných odborů úřadu a ředitelé příspěvkových organizací.

To jsou tzv. mandatorní výdaje a úkolem
a povinností Rady je najít tu těžko obhajitelnou míru, protože teoreticky a ideálně lze stále co zlepšovat a platit. Hodně
záleží na kompetentnosti a charakteru
vedoucích pracovníků. Např. považuji
za chybné, když bývalý ředitel polikliniky objedná zakázku na „Zhodnocení
dotazníků spokojenosti zaměstnanců“
za 25 tisíc, resp. stejná paní realizuje za
dalších 75 tisíc školení komunikace a
duševní hygieny (www.poliklinikazr.cz/
hospodareni2016.html), když na mzdy
zaměstnanců jsou nezbytné půjčky z
kontokorentního účtu banky. Je čím
dál tím těžší uchránit zdroje v rozpočtu
města na investiční akce. Důrazně doporučuji, aby podíl investičních výdajů
neklesl pod 25 %. Dobrý hospodář nesmí zapomenout na přiměřenou rezervu, pro mimořádné a nepředvídatelné
situace. Důležitá je komunikace. Návrh

dostanou k připomínkování všechny zastupitelské kluby. Projedná ho finanční
výbor a musí být zveřejněn nejméně
15 dní, než ho zastupitelé 14. prosince schválí či odmítnou. Prozatím není
v plánu žádná půjčka, přesto musíme
počítat se splátkami 13 616tis., např.
4 736tis. ještě na relaxační centrum z
roku 2011. A pak je tady Fond správy finančních prostředků, kam se kdysi uložily příjmy z privatizace nejen bytového
fondu. Dlouhodobě se z něho dorovnávají rozpočty, podle hesla: „Dokud je
kde brát“. V roce 2010, na začátku minulého volebního období byl zůstatek 352
milionů, na konci, v roce 2014 již jen 98
milionů. Takže už moc nezbývá. Důležité je dodržovat pravidla a najít rozumný kompromis. Všeobecná spokojenost
stejně nenastane a politické divadlo
stejně bude, ale to je standardní a demokratické.

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 června 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? V srpnovém čísle odpovídal Tomáš Augustýn a Rudolf Voráček, v
aktuálním čísle odpovídá Roman Vorálek. Do Žďáru nad Sázavou se přistěhoval v roce 1991 z jedné malé vesničky nedaleko
Křižanova. V roce 2014 kandidoval do zastupitelstva Žďáru nad Sázavou za KSČM – jako nezávislý kandidát. Mezi jeho koníčky
patří především rodina, dále zahradničení a turistika.
Roman
Vorálek
zastupitel
města Žďár nad
Sázavou za KSČM

Jaké byly vaše pocity, když jste zjistil, že se můžete stát členem zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou?
Bylo to pro mne překvapení, protože
po volbách jsem byl až druhý náhradník. Nenapadlo by mě, že dostanu tak
velkou důvěru, abych zasedl mezi členy
zastupitelstva. Teď to vidím jako velkou
příležitost rozhodovat o důležitých věcech, které ovlivňují život ve Žďáru. I
když některá rozhodnutí se nesetkají s
ovacemi, musíme se snažit najít co nejlepší řešení problémů.

Co by se ve městě dalo zlepšit a kde
vidíte největší rezervy? S čím jste naopak spokojen?
Ve městě by se dala zlepšit doprava. Konkrétně by si město zasloužilo
obchvat. Myslet by se mělo i na děti.
Bylo by dobré, kdyby se vybudovalo
nějaké dětské hřiště i u nádraží. Máme
zde krásné nové hřiště na Pilské nádrži, které ale pro některé obyvatele je
daleko. Vylepšení by si zasloužil i park
za sídlištěm Libušín. Je zde krásná travnatá plocha, kam chodí na procházky
hodně seniorů z Domu s pečovatelskou
službou. Nebylo by tedy od věci nainstalovat zde více laviček, nebo zřídit
zde malé zahrádky, kde by mohli nenásilnou činností rehabilitovat a pobývat
na čerstvém vzduchu.
Jsem spokojen s informovaností. Tím
myslím, že se zlepšila grafická úprava webových stránek města, které se
staly přehlednější pro obyvatele i pro
návštěvníky. Za zmínku stojí i kulturní

život, a to pořádání letního kina, festivalů, jarmarků, za velice povedou akci
považuji i oslavy výročí povýšení na
město.
Na co se chcete v budoucnu zaměřit?
Na propagaci Žďáru jako města, které má co nabídnout, jak svým obyvatelům, tak i návštěvníkům.
Je zde nepřeberné množství lákadel
jak v létě, tak i v zimě, ale mnoho návštěvníků ani neví, co vše se zde nachází, ať už přímo ve městě nebo v jeho
okolí.
V Novém Městě na Moravě je celosvětově známá Vysočina aréna a naše
město by mělo lépe využít její blízkosti
k vlastní propagaci a nalákání návštěvníků. To stejné je i v souvislosti s naší
památkou UNESCO – spousta turistů ji
navštíví, ale v našem městě dlouho nepobyde.


Roman Vorálek
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Kultura

Páté přes desáté – zábavné představení Ivo Šmoldase a Jany
Rychterové míří do Žďáru nad Sázavou
Komponovaný pořad je plný inteligentního humoru a písniček, ve kterém
oblíbený glosátor, spisovatel, básník
a moderátor Ivo Šmoldas probere různá témata, která ho již delší dobu „pálí“,
a také témata, k nimž ho inspirují právě zpívané písničky Jany Rychterové.
Ivo Šmoldas a Jana Rychterová vystoupí se svým novým pořadem Páté přes
desáté 24. října 2017 v Městském divadle od 19.00 hodin. Našim čtenářům
přinášíme rozhovor s Ivo Šmoldasem
a soutěž o vstupenky na představení.
V životě jste vystřídal řadu profesí, která z nich Vás těšila nejvíce?
Nezbývá mi než říci s klasikem, že vše,
co jsem dělal, dělal jsem rád. Měl jsem
tedy pořádné štěstí, neb ne každá práce
dokáže toho, kdo ji vykonává, vesměs
těšit či alespoň neotravovat. Teď je mi ctí
i potěšením dělat kašpara a zatím se mi
to vcelku líbí.

pomíjivému, jako jsou potraviny. Tu a tam
ale vařím pro zbytek rodiny. Oni totiž mívají hlad, i když není jídlo na dohled, ba
dokonce právě proto. To pak připravuji
buď krmě velmi originální (neboť si nepamatuju recepty, a musím tudíž být velice
kreativní), anebo zcela jednoduché, avšak
zdánlivě komplikované, třeba upeču
kváskový chleba.
Jak nejraději trávíte dovolenou? Aktivně, nebo lenošíte?

Soutěž o vstupenky na představení
Ivo Šmoldase a Jany Rychterové

Ivo Šmoldas a Jana Rychterová  Foto: archiv

S blížícím se koncertem jsme pro vás
připravili soutěž o vstupenky na představení Ivo Šmoldase a Jany Rychterové. Pokud chcete zkusit štěstí, zašlete správnou
odpověď na následující soutěžní otázku:
Ze kterého města pochází Ivo Šmoldas? Správné odpovědi nám posílejte do
9. řína 2017 na e-mail: soutez@zdarns.cz.
Nezapomeňte napsat své celé jméno a telefon. Uveďte i heslo Šmoldas. Tři výherce
dvou vstupenek vylosujeme na tiskové
(red)
konferenci 11. října 2017.

Zelenou horu rozezní Kytara mezi světy. Blíží se
Bachův varhanní podzim
Cristian Gutiérrez je kytarový virtuos a
charizmatický znalec barokní hudby z Jižní Ameriky. Jeho koncert představí barokní kytaru mezi Evropou a Jižní Amerikou.
Svým šarmem a uměním nadchl již posluchače po celém světě a strhl je krásou barokních jihoamerických rytmů. Ve Žďáře
vystoupí 12. října 2017 v rámci festivalu
Bachův varhanní podzim.
Pro jeho festivalové koncerty vybrali pořadatelé exkluzivní místo, kde dobře vyzní u
nás zcela neznámá stránka barokního světa.
Pokud hledáte způsob, jak nastartovat dobrou náladu a přitom nabrat nové vědomosti
a zkušenosti, jsou koncerty kytarového mistra z Chile pro vás to pravé. Více informací
naleznete na www.bachuvpodzim.cz nebo
www.facebook.cz/bachuv.varhanni.podzim
Další koncerty festivalu Bachův varhanní
podzim se konají v osmi krajích České republiky: 22. září - Slavkov u Brna, Duo SPES
(barokní violoncella), 23. září - Znojmo-Louka, Marie Pochopová (varhany), 24. září Brno, Katta (varhany, zpěv), 30. září Valtice,
Roman Hoza (basbaryton), Barbara M. Willi
(cembalo), 1. října - Nové Město na Moravě,
Brno Baroque Trio, 4. října - Brno, Hans Fagius
(varhany), 5. října - Olomouc, Petr Rajnoha
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Předsevzetí si nedávám, z nich totiž
kouká leda tak frustrace, neb je nanejvýš
pravděpodobné, že bych je nesplnil. Dávám tedy přednost „zasevzetím“ – občas
se ohlédnu, zjistím, co jsem už udělal, to
si pak pečlivě zapíšu jakožto úkol a hned
si ho také co splněný odškrtnu. Řečený
postup je zárukou naprosté spokojenosti.

Aktivní odpočinek je podle mne protimluv, a tak trávím volno pokud možno
nehnutě, dokonce se většinou nehnu ani
na krok z jihočeské chalupy. A už vůbec
by mne nenapadlo cestovat za hranice,
natožpak lézti do letadla (chci-li se dát

Údajně rád vaříte, nebo je to jen proto,
abyste ukojil hlad?
Hlad dostávám až tehdy, když spatřím
něco k jídlu, jindy se mi nedostavuje. Asi
za to může má lakota, která mi nedovoluje vydávat se z peněz kvůli čemusi tak

zrentgenovat, jdu raději na středisko).
Dáváte si novoroční předsevzetí? A jste
pak schopen je plnit?

Cristian Gutiérrez

Foto: archiv

(varhany), 7. října - Jihlava, Barbara Lorenc
(varhany), 8. října - Doubravník, Jaroslav
Tůma (varhany), 11. října - Pardubice, Cristian
Gutiérrez (barokní kytara), 12. října - Zelená
hora, Cristian Gutiérrez (barokní kytara), 13.
října - Zlín-Štípa, Pavel Černý (varhany), 14.
října - Hejnice, Pavel Svoboda (varhany), 15.
října - Brno, BaRock Quartet: Michal Žáček
(saxofon), Boris Urbánek (klávesy), Petr Vavřík
(baskytara), Zdeněk Kluka (bicí), 29. října Brno, Sofia Mavrogenidou (flétna), Barbara
M. Willi (cembalo).

(red)

Děkuji Vám za rozhovor.

Nikola Adlerová

Vzpomínka
Žďárské rychlobruslení se loučí s mistrem sportu Jaroslavem Doubkem.
Chvíli mu patřil i světový rekord. Poslední rozloučení proběhlo 28. července 2017 v Jindřichově Hradci.
V sobotu 22. července 2017 po těžké
nemoci zemřel jeden z nejúspěšnějších
sportovců, kteří na Vysočině působili. Jaroslav Doubek se narodil v Praze a v tamním rychlobruslařském klubu se dostal na
světovou úroveň. Světový rekord na trati
na tisíc metrů se mu povedlo překonat v
roce 1955. Následně se přiženil do Nového Města na Moravě a od roku 1963 zde
začal utvářet místní rychlobruslařskou
komunitu.
Počátky rychlobruslení ve Žďáře nad
Sázavou se datují do roku 1966 a jedním
ze spoluzakladatelů byl právě pan Jaroslav Doubek. Téhož roku se mu přihlásilo
prvních jedenáct členů rychlobruslařského klubu. I díky tomuto ranému úsilí zde
dnes funguje kvalitní mládežnický oddíl,
ze kterého vznikají takoví závodníci jako
například Martina Sáblíková.
Děkujeme.

(red)

Kultura

Legendární kapela Arakain vystoupí poprvé v historii ve Žďáře
Po velice úspěšném jarním ARAKAIN
XXXV DOUBLE TOUR budou oslavy 35.
výročí kapely pokračovat i na podzim! Na
základě četných přání fanoušků bylo přidáno ještě několik jedinečných koncertů
po celé České republice.
Jedním z těchto míst je poprvé za celou
éru kapely také Žďár nad Sázavou. Kapela
zde vystoupí 14. října 2017. Během tohoto
večera zazní největší hity skupiny z období
celé její historie a jako hosté se představí kapely Menhir a Anacreon.
Vznik Arakainu se datuje na jaro 1982,
kdy z kapely Apad odcházejí budoucí frontman Arakainu Aleš Brichta a s ním i čerstvý kytarista Jiří Urban a bubeník Miroslav
Nedvěd. K nim se později přidal zkušený
kytarista Rudolf Rožďálovský a baskytarista
Olda Maršík. Všichni členové Arakainu byli
ze začátku ovlivněni kapelami jako Iron
Maiden, Judas Priest, Saxon a dalšími příslušníky Nové vlny britského heavy metalu
(NWOBHM). Svůj první koncert odehráli v
Kulturním domě Cíl v Praze 10. V roce 1984
dochází k změně na postu sólového kytaristy a baskytaristy, na tyto pozice přicházejí

Miloň Šterner a Václav Ježek. Arakain začíná
mírně táhnout víc ke kapelám jako Venom
nebo Slayer, velice známé je jejich koncertní provedení Countess Bathory. V roce 1985
přichází na místo kytaristy Marek Podskalský. Jako host se skupinou v těchto dvou
letech zpívá Lucie Bílá. Vstupenky na žďárský koncert můžete zakoupit na pokladně
Domu kultury, nebo elektronicky na www.
ticketportal.cz. Sál bude otevřen od 19.00.

Soutěž o vstupenky na žďárský koncert.
Chcete-li získat dvě vstupenky na říjnový
koncert kapely Arakain zdarma, máte jedinečnou šanci. Zašlete správnou odpověď
na následující soutěžní otázku: Jaké výročí oslavila v letoším roce kapela Arakain
od svého založení? Správné odpovědi
nám posílejte do 5. řína 2017 na e-mail:
soutez@zdarns.cz. Nezapomeňte napsat
(red)
své celé jméno a telefon. 

Víkend Santiniho barokních slavností Slaměné bludiště uvedlo letošní ročník Slavností
přilákal stovky návštěvníků OPEN: 19.00 hodin | START:
20.00 hodin
Ve dnech 8. až 10. září jsme oslavovali kouzelnou dobu baroka. A protože
jsme ve Žďáře, šlo samozřejmě především o Santiniho baroko.

Celá akce elegantně nazvaná Santiniho barokní slavnosti se konala hned
na několika místech po celém městě.
Zahájení programu proběhlo již v pátek
dopoledne v Poutním kostele svatého
Jana Nepomuckého na Zelené hoře
za účasti mnoha významných hostů. V
českém jazyce hosty uvítal mimo jiné i
velvyslanec Italské republiky Aldo Amati, promluvila také náměstkyně ministra
kultury ČR nebo náměstkyně hejtmana
Kraje Vysočina. O více než důstojný hudební doprovod se postarala Barbara
Willi, která na varhany zahrála několik
barokních skladeb.
Program pokračoval sérií přednášek
a diskuzí především o barokním umění. Na své si přišli milovníci architektury, malířství, ale například i barokního
tance. Po barokních zákoutích areálu
Zelené hory a zámku Žďár návštěvníky
prováděli odborníci na slovo vzatí z řad
vysokoškolských profesorů, vědců i zástupců církve.
Na náměstí Republiky zatančily žačky
ze ZUŠ Františka Drdly a přišla řada i na
jedinečnou zvonkohru. Speciální program byl připraven v pátek i v sobotu
pro milovníky hudby. V pátek zaznělo
v kostele svatého Prokopa Janáčkovo kvarteto a v sobotu na Zelené hoře
Belladona trio. Při výstupu na Zelenou
horu průvod doprovázela tzv. vodní

jeřabin. Celkem diváci
hudba na hladině Konventního rybníka.
Neděle patřila především dětem, ktePŘEDKAPELY:
navštívit přes 15 akcí
ré se při putování nazvaném Cesta barokním světem mohly potkat s opatem
Vejmluvou a i samotným Santinim. „Věříme, že Santiniho barokní slavnosti uspokojily i to nejnáročnější
publikum,
vytvořily DŮM KULTURY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Předprodej vstupenek:
www.TICKETPORTAL.cz,
důstojný prostor pro setkání všech Santiniho obdivovatelů,“ sdělila Dana Hrstková, referentka odboru školství, kultury a
sportu Městského úřadu. „Rok českého
baroka ve Žďáře však ještě nekončí. V říjnu
nás čeká Bachův varhanní podzim a v prosinci pak zakončíme barokní rok akcí Ostrov pohody - barokní,“ doplnila Hrstková.

Hana Vykoukalová

mohli

MENHIR, ANACREON

ARAKAIN_2017_PLAKAT A4.indd 1

Barokní slavnosti

Foto: Hana Vykoukalová

6.8.2017 9:47:42

V průběhu srpna a září se ve Žďáře nad
Sázavou uskutečnil již 23. ročník tradičního multižánrového festivalu Slavnosti jeřabin. Pozvánkou na letošní ročník
bylo slaměné bludiště na Farských
humnech, které pro nejmenší připravil
ve spolupráci s městem sochař Michal
Olšiak. Akce zpříjemnila konec prázdnin desítkám dětí, které se zde mohly vydovádět. Festivalu se zúčastnilo
okolo tří a půl tisíc lidí. V rámci celého
měsíce se uskutečnila výstava fotografií Milana Šustra, proběhlo několik
koncertů, křest knihy Ozvěny Vysočiny
nebo Santiniho barokní slavnosti. Příští
ročník Slavností jeřabin by mělo zpestřit sochařské sympozium.

(red)
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Žďáráci píší do novin

Pejskaři a příběh psa Neda

Do redakce Žďárského zpravodaje zaslal Jaroslav Kupka
Chtěl bych upozornit na jednu zajímavost, kterou se může pochlubit naše město
Žďár nad Sázavou. Je to chvályhodná vlastnost žďárských pejskařů, že dbají o jeho
čistotu. Cestou po chodníku nemusíte mít
oči stále na stopkách, abyste neuklouzli po
nějaké psí hromádce, jak jsem to já zažil jednou v Praze na Smíchově u Anděla.
Naše ulice jsou čisté, což je chvályhodné
a město to nic nestojí. Vezmeme-li v úvahu,
že ve městě je evidováno téměř 1 500 psů,
kteří každý den musí udělat svou potřebu
a také ji udělají, někdy i vícekrát. Ale máme
zde přes tisíc majitelů psů, kteří si zvykli
hned ten psí exkrement sebrat do připraveného sáčku a vhodit do odpadkového
koše. Není to pro ně příjemné, ale pro pěkný
vzhled města to udělají.
Netvrdím, že občas se nějaká hromádka
na nevhodném místě najde, ale je to výjimka. Uvažme, že pejskař venčí svého miláčka
hlavně brzy ráno nebo pozdě večer, často za
tmy, kdy už mu nehrozí setkání se soudy. A
mnohdy by bylo snazší tu nepříjemnou hromádku svého psa decentně přehlédnout!
Přesto i ráno jsou naše ulice čisté!
A co by si za to pejskaři přáli? Více odpadkových košů na jejich běžných trasách.

Ohlédnutí
Krásné město Vysočiny, které všichni
zveme Žďár.
Víte-li pak lidé zlatí, kde se tenhle
název vzal?
Místo malé bylo tady, blízko řeky
Sázavy.
Uhlí z dřeva žďářilo se, město rostlo
do slávy.
Pak vyrostly hutě, sklárny - rostl i
cestovní ruch.
Kombajny a sečky nové, vystřídaly
ruční pluhy.
Mnoho se zde udělalo - město roste
do krásy.
Jen to lidé nepřežeňte, ať se všechno
nezkazí.
Z políček jsou velké lány - kamení je
zde však dál.
Chraňte svojí zemi krásnou - lesy,
řekny, přrodu.
Ať to, co je nyní krásné - nezmění se
v nehodu.
Co předáte pravnoučatům, toho si
ceňte nejvíce.
Muzeum a knihy staré, všechny naše
tradice.
Zasmějte se lidé zlatí, zpívejte si
písničky.
Ať hned všichni, kdo k vám přijdou
ví, že jste správní - lidičky
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Václava Doležalová

Pes Ned - Šel jsem s mým přítelem psem
Nedem na garáž a cestou na Novoměstské
ulici jsem potkal svého známého Vaška. Byl
na dvoře, přišel ke vratům a bavili jsme se.
Oni mají takovou malou ustrašenou fenku.
Seděla za vraty a Ned ji chtěl navštívit. My
jsme ho během řeči nesledovali. Když v tom
najednou jsem zahlédl, že Ned měl prostrčenou hlavu skrz jejich okrasně tvarovaným
vzorkem vrat z ocelových prutů. Chtěl jsem
již odejít, když tu vidím, že Ned nemůže jít.
Mezi pruty jeho hlava nešla zpět! Tahal jsem
mu ji ven, ale uši byly navíc. Kroutil jsem ji
všelijak, nešlo to. Už jsem viděl, že to bude
zlé - buď ho dovedu bez uší nebo s ocelovými vraty na krku!
Vaškovi se z toho udělalo špatně, zašel
domů dát si na to panáka a já tahal dál.
Nakonec přišel osvěžen. Klekl si k Nedově
hlavě a čumák mu vzal do dlaně. Kroutil mu
hlavou, tlačil a já z druhé strany zase tahal.
Najednou pes vytáhl jedno ucho a pak už to
šlo samo! Ned mne hned táhl odtud pryč.
Celou cestu na garáž se otřepával a kroutil
hlavou, ale horší následky to nemělo! Jen
se mu teď na garáž pro auto moc nechce
chodit, ale když musí, známá krásná vrata
obchází obloukem.

Poděkování

Žďáráci píší do novin

Pěvecký sbor Svatopluk reprezentoval naše město na Slovensku

Žalář

V červenci navštívil žďárský pěvecký smíšený sbor Svatopluk Bratislavu. Důvodem byla účast na mezinárodním setkání
pěveckých sborů při příležitosti svátků
sv. Cyrila a Metoděje. Finančně tuto akci
podpořily Bratislavský samosprávný
kraj, město Žďár nad Sázavou, místní
část Bratislava – Ružinov, město Senica a
smíšený pěvecký sbor Cantus.

Že naše město zveme Žďár
to vědí všichni lidé.
Máme zde ale rarity
co nenajdete jinde.
Zelená hora v Klášteře
chod města tiše střeží.
Zde leží naši předkové
u chrámu s krásnou věží.

V sobotu 1. července se uskutečnil přejezd více než dvaceti zpěváků do místa
konání. Po příjezdu a vřelém přivítání se s
našimi slovenskými přáteli z pořádajícího
bratislavského pěveckého sboru Cantus mířily naše kroky na první akustickou zkoušku.
Oproti minulým rokům se tentokrát odehrál
slavnostní koncert tří smíšených pěveckých
sborů v sále Kulturního domu Cultus v městské části Ružinov. Po zkouškách programů
jednotlivých uskupení a zkoušce společných písní následoval krátký oddech s občerstvením a úderem šesté celá akce odstartovala. Po přivítání z úst starosty městské
části Ružinov Dušana Pekárka a úvodních
slovech moderátora celého večera Ulricha
Ulmanna vystoupil jako první domácí sbor
Cantus s dirigentem Jurajem Jartimem. Více
než 40-ti členný soubor zazpíval za klavírního doprovodu převážně duchovně laděné

Kostel ten stavěl Santini
dodnes mu slávu šíří.
Z níž v Kláštěře - na zámku
krásou staveb to hýří.
Kostel svatého Prokopa
vás v středu města vítá.
Celého města okolí
pro duši poklid skýtá.
A naše řeka Sázava?
Krásná zákoutí skrývá.
Někdy však ale na jaře
bývá též vrtošivá.
Když se půjdete podívat
po krásách po okolí
jistě nebudete litovat
i když už nožky bolí.

Václava Doležalová

Sedmdesát let spolu
Je opravdu dojemné, pokud můžete
oslavit 70 společných let. Je to vzácný
okamžik a snad proto má toto výročí
stejný název jako nejdrahocennější z
drahých kovů. Platinové výročí v září
oslavili manželé Němcovi.

Přípravě na závody jsme věnovali tři tréninková odpoledne na zahradě Oldy Koubka, který připravil soutěžní stanoviště, a za
to mu patří velký dík. Soutěžilo se v deseti
disciplínách, např. hod granátem, běh na 50
a 80 metrů, ruské kuželky, šipky, golf-snag,
bollo-ball, hokej na malou branku a další.

Ráda bych touto cestou srdečně poděkovala panu Jarošovi ze Žďáru nad Sázavou 3
za jeho poctivý přístup a navrácení peněženky, kterou nalezl. Mám velkou radost,
že jsou mezi námi takto poctiví lidé. Ještě
jednou srdečný dík.
J. Sadílková

Manželé Němcovi oslavili v září platinovou svatbu

Gratulujeme!

Redakce Žďárského zpravodaje

Vyhodnocení výsledků soutěže proběhlo
ve čtyřech kategoriích: muži/ženy - do 70
a nad 70 let. Naše družstvo získalo celkem
10 medailí, z toho 5 zlatých, 2 stříbrné a 3
bronzové. V celkovém hodnocení patnácti

Mezinárodní sportovní hry seniorů 

Foto: archiv

Kronika města Žďáru nad Sázavou

„Narodil jsem se zde ve Žďáře nad Sázavou, 31. ledna 1927. S mou paní jsme se
potkali na plese. Ona tam stála u vchodu, jak to tak dříve za nás bývalo. A jak
tam stála, říkal jsem si: „Sakra taková
hezká holka!“ Tak jsem šel pro ni a od té
doby jsme spolu. Hned jsme se vzali - 6.
září 1947. Nemuseli jsme se brát, abyste si nemyslela. Od té doby jsme spolu a
celý život žijeme ve Žďáře,“ sdělil redakci
Žďárského zpravodaje Josef Němec s
manželkou.

Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
12. září 2017 celkem 21 240 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.

(Statistika: srpen 2017 - 21 240, 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)
Manželé Němcovi 70. let spolu. 

Foto: adl

lil společným neformálním setkáním všech
zpěváků, během kterého došlo nejenom na
typickou slovenskou pohostinnost, ale i na
výměnu pěveckých zkušeností a společný
zpěv českých a slovenských lidových písní.
V neděli 2. července proběhl přesun
žďárského sboru z místa ubytování k místnímu katolickému kostelu sv. Vincenta de
Paul, kde po rozezpívání a společné zkoušce
vystoupil Svatopluk společně s pěveckým
sborem Cantus v rámci nedělní bohoslužby.
Všechny přítomné zpěváky z České republiky potěšilo nejenom milé přivítání z úst
duchovního, ale i aktuální připomenutí významu hostů a návštěv v našich příbytcích
i srdcích.
Cestou zpět do České republiky čekala
české i slovenské zpěváky plánovaná návštěva malebné Malokarpatské oblasti a
prohlídka vinařství Miroslava Dudy v Modre.
Žďárský pěvecký sbor Svatopluk svým
kvalitním a kultivovaným pěveckým výkonem rozhodně v konkurenci počtem větších sborů nezapadl a prokázal, že v roce
blížícího se 170. výročí od svého založení
umí reprezentovat nejenom naše město, ale
v mezinárodním měřítku i celou Českou republiku. 

Za PS Svatopluk, Jitka Nováková


Žďárští důchodci uspěli na 4. Mezinárodních sportovních hrách
Koncem července se konaly 4. Mezinárodní sportovní hry ve Frýdku –Místku.
Pořadatelem byl Svaz důchodců České
republiky a přihlášené kraje reprezentovalo vždy jedno osmičlenné družstvo.
Sportovních her se zúčastnila také družstva z Polska a Slovenska. Za Kraj Vysočina soutěžilo družstvo sestavené z členů
Městské organizace Svazu důchodců ČR
Žďár nad Sázavou.

Chtěla bych poděkovat celému kolektivu
kuchařek ze Základní školy Palachova 2
za velmi příjemný přístup ke strávníkům.
Jejich pokrmy po celý rok jsou velmi chutné a pestré. Děkuji za všechny spokojené
strávníky.
P. Pavlasová

skladby a po jejich bezchybném výkonu už
přišla chvíle na vystoupení našeho sboru.
Jako úvodní skladbu prezentoval smíšený pěvecký sbor Svatopluk pod vedením
zastupující dirigentky Veroniky Dobrovolné
veřejnosti známou chorální část opery G.
Verdiho „Nabucco“, která nese název „Sbor
Židů“. Dále byly na programu skladby převážně s náboženskou tématikou, nechyběla však ani překrásná lidová píseň „Což se
mně má milá“. Na závěr našeho vydařeného
vystoupení rozezněla sál v latině zpívaná
skladba G.O. Pittoniho „Laudate Dominum “,
a to jako připomínka významu duchovního
života v dnešní uspěchané době.
Třetím pěveckým tělesem byl smíšený
pěvecký sbor Cantilena ze Senice, jenž se ve
svém vystoupení pod vedením sbormistra
Jozefa Chabroňa zaměřil jak na duchovní
díla starších skladatelů (A. Dvořák, C. Orff ),
tak na skladby moderních autorů (Z. Lukáš,
G. Young).
Závěr slavnostního koncertu, který sledovalo nemálo posluchačů, patřil více než
100 člennému pěveckému seskupení všech
tří sborů. Pod vedením sbormistra Juraje
Jartima zazněla oblíbená slovenská píseň E.
Suchoňa „Aká si mi krásná“, dále pak „Duša
kresťanská“ a v závěru stále aktuální Tovačovského „Otče náš“. Sobotní večer vyvrcho-

družstev jsme se umístili na krásném 3. místě a získali jsme bronzové medaile. Lepší byl
jen Ústecký kraj (1. místo) a Jihomoravský
kraj (2. místo).
Pořadatelská Krajská organizace SDČR
Severomoravského kraje pro nás připravila
doprovodný program – procházku s průvodcem po památkách Místku a celodenní
výlet na exkurzi do Dolních Vítkovic a do
areálu Landek v Ostravě, kde jsme sfárali do
dolu Anselm a prošli 250 m důlních štol.
Odvezli jsme si kromě získaných medailí
také uspokojení, že jsme dobře reprezentovali Kraj Vysočina a naši žďárskou organizaci
Svazu důchodců.

Míla Benešová,


předsedkyně SDČR MO Žďár nad Sáz.

Děti narozené v červenci 2017
+ dodatečně v květnu 2017

Životní jubilea v říjnu 2017
+ dodatečně v září 2017

Jessica Malická
Nela Dvořáková 	
Matyáš Šabata	
Šimon Sobotka	
Vojtěch Těsnohlídek 	
Lucie Karásková
Samuel Gyurica 	
Matyáš Charvát	
Kristián Škárka 	
Václav Šubrt	
Vilém Wasserbauer	

Eliška Trtíková	
17. 9. 80 let ZR 5
Libuše Holendová
3.10. 85 let ZR 2
Gertruda Klimešová  6.10. 91 let ZR 3
Jan Grigar	
8.10. 80 let ZR 7
Vlasta Slámová 	
10.10. 85 let ZR 3
Věra Hřebíčková 	
23.10. 85 let ZR 1
Bohumil Dočekal	
24.10. 92 let ZR 3
Stanislav Krupička  26.10. 85 let ZR 5
Zdeňka Fejtová 	
26.10. 80 let ZR 5
Božena Lapešová  26.10. 85 let ZR 3
Vlasta Balvínová 	
28.10 80 let ZR 3

Srdečně gratulujeme!

2. 7. ZR 1
14. 7. ZR 3
15. 7. ZR 1
19. 7. ZR 1
19. 7. ZR 2
20. 7. ZR 1
24. 7. ZR 4
25. 7. ZR 6
26. 7. ZR 6
26. 7. ZR 2
27. 7. ZR 4
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ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

Chcete pracovat pro špičku
v oboru strojírenství
a metalurgie?

► ŽĎAS je Vaše volba!
HLEDÁME odborníky do ﬁrmy:
► Obsluha obráběcího
centra

– pracovní nabídka

Stabilní firma Tradiční chalupy s.r.o. působící ve stavebnictví
a specializující se na lidovou architekturu hledá do svého týmu
stavebního manažera pro vedení zakázek.

► Zámečník
► Svářeč

► Obsluha 3D měření

► Kalič

► Nástrojář

► Jeřábník

► Konstruktér

► Kovář

► Soustružník

► Tavič

► Horizontkář

► Formíř

► Frézař

► Mistr – vrchní mistr

ŽĎAS, a.s. • Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 643 777 • e-mail: personalni@zdas.cz
www.ZDAS.cz
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Stavební manažer

Samostatné vedení
stavebních zakázek
obnáší:
ajednání se zákazníky,
volby materiálů
ajednání se
stavbyvedoucím,
subdodavately
adohled nad rozpočtem
akoordinace jednotlivých
řemesel

Nabízíme:
amotivující platové
ohodnocení
abonusy za úspěch
projektu
amožnost osobního
i profesního růstu
aprostředí mladého
kolektivu
azajímavé projekty
s prostorem
pro vlastní kreativitu
aosobní vůz

Očekáváme:
aorientaci ve stavebnictví
aschopnost komunikace
asmysl pro lidovou
architekturu
aspolehlivost,
samostatnost
avysoké pracovní
nasazení a časovou
flexibilitu
aloajální osobnost
aŘP sk. B
apráce s PC – Microsoft
Office

Pole působnosti: převážně Žďársko, ČR
Nabídka posílejte na paril@tradicnichalupy.cz,
nebo volejte na 777 11 68 96

ŘÍKÁ SI VÁŠ VŮZ
O VYČIŠTĚNÍ ?
Nabízíme Vám důkladné vyčištění celého interiéru
Vašeho vozu za mimořádnou akční cenu. Všechny
úkony provedeme podle předpisů výrobce
a použijeme nejmodernější přípravky a zařízení
doporučené výrobcem. Interiér Vašeho vozu
bude zářit téměř jako nový.

Naše speciální nabídka platí do 30. 9. 2017

Sleva 20%
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 624 948
www.auto-auto.cz
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Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
středa 11. října 2017, 11.00
čtvrtek 12. října 2017, 9.00 a 11.00
Dobrodružství Toma Sawyera
Městské divadlo
neděle 15. října 2017, 17.00
Pohádkoland – Medvídek Mioli
Dům kultury
středa 18. října 2017, 9.00, 11.00 a 14.00
čtvrtek 19. října 2017, 8.45 a 11.00
Pohádky do kapsy
Městské divadlo
neděle 22. října 2017, 15.00
O šípkové Růžence
Městské divadlo
KONCERTY
úterý 19. září 2017, 19.00
Jana Koubková
Café U Tety Hany
sobota 23. září 2017, 21.00
Peter Lipa Band
kulturní centrum Batyskaf
úterý 26. září 2017, 19.00
Moussa Cissokho African Project
konvent v Zámku Žďár
čtvrtek 12. října 2017, 19.00
Bachův varhanní podzim
Cristian Gutiérez – barokní kytara
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
sobota 14. října 2017, 20.00
Arakain
Dům kultury
DIVADLO
středa 20. září 2017, 19.00
Pygmalion
Městské divadlo
úterý 26. září 2017, 19.00
Sextet
Městské divadlo
pondělí 16. října 2017, 19.00
Podivný případ se psem
Městské divadlo
čtvrtek 19. října 2017, 19.00
Anastasia
Městské divadlo
KULTURNÍ AKCE
pondělí 25. září 2017, 9.00
Den Charity – den otevřených dveří
Studentská 4, Horní 22, Okružní 1, Nádražní 44
sobota 30. září 2017, 13.00 až 17.00
Den dýní
Zámek Žďár
čtvrtek 5. října 2017, 19.00
Screamers
Městské divadlo

sobota 14. října 2017, 8.00 až 11.30
Žďárský farmářský trh
náměstí Republiky
úterý 26. září 2017, 9.30
Soutěž o nejlepší štrůdl
Senior point, poliklinika
VZDĚLÁVACÍ AKCE
úterý 26. září 2017, 17.00
Světla a stíny baroka
Knihovna M. J. Sychry
sobota 30. září, 10.00
Den architektury
Celodenní autobusový výlet po známých místech Žďárských
vrchů tak, jak je neznáme. Místy vás provedou Petr a Štěpán
Matějkovi, Jakub Zeman a autoři jednotlivých realizací.
Nutná rezervace místa na www.ziveprostory.cz
Parkoviště před Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou
pondělí 2. října 2017, 8.00 až 11.30
Knihovna seniorům
Knihovna M. J. Sychry
pondělí 2. října 2017, 18.30
Švédská teorie lásky
Knihovna M. J. Sychry
středa 4. října 2017, 17.00
Jiří Hájíček - autorské čtení
Knihovna M. J. Sychry
čtvrtek 5. října 2017, 16.00
Cestopisná beseda o Norsku a Švédsku
Husova kaple, Kopečná
čtvrtek 5. října 2017, 14.45
Znakový jazyk
Knihovna M. J. Sychry
sobota 7. října 2017, 17.00
Hostina s Vladimírem Kafkou
Kino Vysočina
pondělí 9. října 2017, 17.00
Kateřina Karásková: Kde ženy vládnou
Knihovna M. J. Sychry
VÝSTAVY
úterý 19. září až neděle 8. října 2017
Mirka Hedbávná – fotografie
úterý 10. října až neděle 5. listopadu 2017
Marina Rychterová – grafika
úterý až pátek 10.00-12.00 a 14.00-17.00
sobota a neděle 14.00-17.00
Galerie Stará radnice
úterý 19. září až neděle 8. října 2017
Umění srozumitelně - grafika
úterý 10. října až neděle 5. listopadu 2017
Foto festival
pondělí až pátek 8.00-12.00 a 13.00-17.00
sobota 9.00-12.00 a 14.00-17.00, neděle 14.00-17.00
Malá galerie Staré radnice
úterý 19. září až neděle 8. října 2017
1 h před a během představení
Zlata Ptáčková – obrazy
Městské divadlo

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

