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Školáci jsou na Vánoce již připraveni
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Rok 2018 ve znamení investic
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Zaostřeno na Žďár pokračuje dál

Informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Do všech domácností zdarma.
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Zaostřeno na Žďár 2017
Zaostřeno na Žďár 2017 aneb volné téma do
konce roku. Zapojte si i vy!

Aktuality

XI. Zaostřeno na
kouzlo přírody

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. Více informací o soutěži, fotografická témata na celý rok a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města www.
zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail
zaostrenona@zdarns.cz.

V listopadu 2017 bylo
do soutěže zasláno
celkem 26 fotografií s
tematikou cestování.
Vítězem devátého kola
fotografické soutěže
Zaostřeno na Žďár se
stala Petra Ležalová.

XII. Zaostřeno na vás! (volné téma)
(zasílejte do 31. prosince 2017)
Fotografie na volné téma zasílejte do 31. prosince 2017 na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu
uveďte Zaostřeno na Žďár 2017. V e-mailu uveďte i celé jméno
autora zaslané fotografie, adresu a telefonní kontakt. Zasláním
snímku do soutěže poskytujete souhlas se zpracováním vašich
osobních údajů a zveřejněním fotografie ve Žďárském zpravodaji, na facebookovém profilu města a na webových stránkách
města. Více informací, fotografická témata na celý rok a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města www.
zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail:
zaostrenona@zdarns.cz. Na měsíc listopad jsme pro vás vypsali
téma Zaostřeno na kouzlo přírody. Více informací naleznete na
webu města a v dalším vydání Žďárského zpravodaje. Fotografie
se týkající zvoleného tématu zasílejte do 31. prosince 2017.

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou

Vyhodnocení!

Gratulujeme!
Autor vítězné fotografie byl odměněn
dvěma poukázkami
do nově zrekonstruovaného Kina Vysočina.
Děkujeme všem účastníkům Zaostřeno na Žďár 2017, na 18. straně najdete podrobnosti o chystaném ročníku 2018.
Všechny soutěžní fotografie naleznete na webu města
www.zdarns.cz v archivu Zaostřeno na Žďár.


Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Vánoční zvyky ve Žďáře a okolí

starosta města
Žďáru nad Sázavou

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás naposledy v roce
2017 oslovil ze stránek Žďárského zpravodaje.
Adventní čas nás všechny pomalu chystá
na svátky vánoční a já pevně věřím, že i vy si
dokážete v předvánočním čase najít chvíli k
návštěvě některé z událostí letošního pestrého adventního programu. Musím přiznat,
že ještě teď mi jezdí mráz po zádech, když
si vzpomenu na výjimečný hudební zážitek v podání pěveckého sboru Philippine
Madrigal Singers, který proběhl o druhém
adventním víkendu. Zaplněná zámecká bazilika a dlouhotrvající ovace ve stoje byly jen
malou odměnou za vystoupení, kterým ve
Žďáře vyvrcholily aktivity celoročního programu Roku českého baroka. Chtěl bych v
této souvislosti poděkovat všem, kteří se na
tomto koncertu podíleli. A to nejen zámecké farnosti, pracovníkům odboru školství,
zaměstnancům ambasády Filipínské republiky, ale především všem Žďárákům, kteří si
na tento jedinečný koncert našli cestu.
Blížící se vánoční čas a příchod Nového

roku každoročně vybízí nejen k bilancování
toho, co se v tom končícím roce povedlo,
ale také k přípravám na to, co nás čeká v
roce následujícím. Tento úvodník bych však
chtěl věnovat trošku jiným než „pracovním“
tématům. Chtěl bych dnes na tomto místě
spíše poděkovat, popřát krásný vánoční čas
a vyslovit některá přání do nového roku.
Dovolte mi, abych poděkoval všem Žďárákům a především pak těm, kteří se aktivně podílejí na životě našeho města. Každá
drobná aktivita v rámci celku totiž přispívá k
tomu, že se nám žije v našem městě lépe. Za
sebe pak mohu slíbit, že se spolu s týmem
našeho města budeme snažit dělat i nadále vše pro to, aby naše město bylo dobrým
místem pro život všech generací Žďáráků.
Přejme si, aby se v našem městě dobře
žilo a aby se i v tom příštím roce o Žďáře
mluvilo jako o místě, do kterého stojí za to
zavítat. Má totiž co nabídnout.
Přejme si také, abychom i v tom roce
2018 měli v našem městě dostatek dobrých
pracovních příležitostí, kvalitní podmínky
pro vzdělávání, vhodné prostředí pro podnikání či spokojený život na zasloužené
penzi.
Přejme si, abychom se dokázali i nadále radovat z úspěchů, kterých dosáhneme,
z drobných radostí, které nás obklopují. A
věřme, že dokážeme naopak co nejrychleji
zapomínat na neštěstí či nepříjemnosti, která nás někdy v životě potkají.
Ať se nám v roce 2018 splní naše tajná
přání a ať se naplní všechna předsevzetí,
která si do nového roku chceme dát. Ať do
nového roku vykročíme všichni tou správ-
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nou nohou tak, aby nás v následujících
dnech a měsících čekaly především ty dobré zprávy.
Ještě jednou vám, drazí spoluobčané,
přeji krásné prožití vánočních svátků a
úspěšný vstup do nového roku 2018!
Zdeněk Navrátil

AKTUÁLNĚ: Filipínský sbor zapsaný v UNESCO vystoupil ve Žďáře

V průběhu staletí se vánoční zvyky měnily a především za posledních 150 let doznaly obrovské proměny.

Letošní advent si mohli Žďáráci zpříjemnit vystoupením světoznámého pěveckého sboru Philippine Madrigal Singers.
Tento sbor zapsaný na seznamu UNESCO
vystoupil v sobotu 9. prosince v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše..

Když již byl Štědrý den, chodívali koledníci, kantor, pastýř nebo pastýřka. Pastýř roznášel chvojky
(větev do světnice) a potom poháněl děti s chomouty, se zvonky a rolničkami. Někde toto
pastýřské honění mohlo mít charakter průvodu ke kostelu. Bohužel tento obyčej již dávno
ve městě zanikl, poněvadž obecní pastýř vymizel již v první polovině 19. století. Koledníci
potom chodili na sv. Štěpána a na Tři krále. Na náměstí, před Starou radnici byl postaven
vánoční strom, nebyl nikterak velký. Jedinou ozdobou místa byly jesličky. Dárky resp. dary
měly kdysi jiný charakter a teprve od druhé poloviny 19. století se objevují v podobě, jak je
známe dnes. V meziválečném období děti dostávaly obuv, oblečení, panenku a nádobíčko,
holčičky a kluci dřevěnou figurku nebo káču. Zámožnější mohly dostat barevné kostky
nebo stavebnici. Stále častějším dárkem byly knížky. Děti potěšila jistě čokoláda a jiné
pamlsky. Ještě dlouho po druhé světové válce lidé dárky vyráběli.

„Jsem velmi rád, že tento věhlasný sbor
přijel do Žďáru. Toto vystoupení je jedním z
výsledků přátelského jednání s filipínskou ambasádou, které bylo organizováno primárně
kvůli jiným tématům, než je kultura,“ neskrývá nadšení Josef Klement, místostarosta
Žďáru nad Sázavou.
Pro navození vánoční nálady vystoupil
ještě před filipínským sborem místní dětský
sbor Žďáráček. Celkem se koncertu účastnilo přes 500 lidí. Kromě koncertu v bazilice
zazpívali během mše v poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
(red)

Cukroví tak nebývalo časté jako dnes. U chudších musela stačit vánočka, zvaná
štědrovka a koláče. Dále se kupovalo nebo připravovalo sušené ovoce. V koloniálu se
daly koupit hrozinky, datle, fíky, mandle, ořechy, svatojánský chléb nebo granátové
jablko. Pomeranč nebo banán bývaly vzácností. Z cukroví se pekly nebo připravovaly
zázvorky, škvarkové nebo sádlové cukroví, medáky, karamelky, švestkový salám,
medové certle, sladké nebo slané oplatky. Oblíbené linecké, pracky nebo rohlíčky
zdomácněly až po první světové válce. Tradiční večeře mívala hodně chodů,
zpravidla devět (vánočka, koláče, pučálka, muzika, šulánky, bílá polévka,
houbová omáčka s knedlíkem, černý kuba aj.). Maso nebývalo součástí vánoční
tabule. Zámožnější jídávali rybí maso již v 19. století. Teprve v meziválečném
období se rybí řízek s bramborovým salátem (bez majonézy, ale s octem
a třeba i s fazolemi) stával normou. Ještě oblíbenější býval vepřový řízek.
Muži večeři rádi zapíjeli točeným pivem. Od 19. století si lidé oblíbili také
jablečný nebo makový závin, výjimkou nebyla ani kynutá bábovka.
Vánoce končívaly 6. ledna, kdy se slavil příchod tří králů. O měšťanských
a lidových Vánocích se více můžete dozvědět v budovách Regionálního
muzea (Tvrz a Moučkův dům), kde výstavy potrvají do 7. ledna.

Zdeněk
Navrátil
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Rok 2018 bude ve znamení investic
Příprava rozpočtu pro rok 2018 začala
již před letními prázdninami. V průběhu
podzimu dostal rozpočet finální obrysy a
ve čtvrtek 14. prosince je návrh rozpočtu
předložen na schválení zastupitelům. Pro
příští rok byl směrem k příspěvkovým organizacím kladen důraz na hledání úspor
z příspěvku města – hlavně v oblasti provozních výdajů. Tyto prostředky následně směřují na rozvoj investic. V době uzávěrky tohoto čísla ještě nebyl rozpočet
schválen, proto vám přinášíme přehled
těch nejdůležitějších investičních priorit
pro příští rok.
„Myslím, že jsme se k rozpočtu postavili
zodpovědně, což se také projeví na zvýšení
počtu investičních akcí,“ komentuje přípravy
Josef Klement, místostarosta města. Na in-

vestice je v příštím roce plánováno přibližně
100 milionů z celkového rozpočtu. Jednou z
hlavních priorit je rozvoj a podpora nového
bydlení ve Žďáře nad Sázavou. Na Klafaru se
v roce 2018 budou budovat další dvě ulice –
Barvířská a K Milířům.
Další významnou investicí bude oprava a modernizace vodovodů a kanalizací v
ulicích V Lískách a Na Úvoze. Společně s tím
se budou dělat nové povrchy komunikací a
chodníků. Nový vzhled dostanou také další
ulice na sídlišti Vodojem. Na Bouchalkách
plánujeme nutnou revitalizaci zázemí pro
fotbalisty a tenisty včetně postavení nové
nafukovací haly pro tenis. Právě projekt
sportovního zázemí uspěl ve velké konkurenci žadatelů o dotaci na MŠMT. Část prostředků máme také připraveno na výkupy
pozemků pro potřeby města.
(red)

Setkání
s občany

Žďárské divadlo se rozeznělo koledami Na tuhle melodii jde zazpívat všechno!

Na druhou lednovou středu roku 2018 připadne další setkání s občany města, tentokrát na téma Nádražní - městská třída II.

Přesně takto povzbuzovali v sobotu 2.
prosince večer členové seskupení Surikati diváky, aby si s nimi zazpívali vánoční koledy. Návštěvníci zpívali, tleskali,
smáli se a společně se jim na charitativní
akci Zkoleduj se podařilo vybrat více než
šedesát tisíc. Díky nadaci Divoké husy,
která částku zdvojnásobila, přesahuje
konečná suma 120 000 korun. Výtěžek
z akce putuje na Společnost pro ranou
péči, která podporuje rodiny s dětmi se
zrakovým postižením.

Kdy:
Kde:

10. leden 2018
od 18 hodin
jídelna na ZŠ Palachova 35

Setkání se zúčastí vedení města Žďáru nad
Sázavou, architekt Rudolf Grimm a městský
architekt Zbyněk Ryška.
Připomínky občanů k této zásadní úpravě
našeho města jsou vřele vítané. Všichni jste
srdečně zváni. 

Novoroční ohňostroj
Slavnostní uvítání Nového roku proběhne ve Žďáře nad Sázavou 1. ledna 2018
od 17.30 na náměstí Republiky.

Rekonstrukce sídliště Vodojem bude pokračovat.

Foto: Jakub Axman

Aktuality

Těšit se můžete na kulturní vystoupení v
podání pěveckého sboru Svatopluk. Svatopluk je žďárský smíšený pěvecký sbor, jehož
historie sahá až do roku 1848. Jedná se tak o
nejstarší pěvcký sbor na Moravě.
Následně proběhne zdravice zástupců
zastupitelských klubů města Žďár nad Sázavou.
Těsně před 18 hodinou zazpíváme státní
hymnu tak, aby v 18 hodin začal velkolepý
ohňostroj.
(red)

Organizátoři byli ze zájmu veřejnosti
nadšeni, sál Městského divadla se během
pár minut po otevření zcela naplnil. Mezi
diváky proto vystoupil zakládající člen Surikati herec Petr Vaněk a apeloval na vzájemnou toleranci a ochotu hostů. „Dobrých lidí
se všude vejde hodně!“
A capella koncert sedmičlenná skupina
Surikati prokládala krátkými prvky alternativního divadla, ve kterých využívali věci
každodenní potřeby. Ježíšek v podobě batohu měl u publika stejně velký úspěch jako
píseň o vaření krupičné kaše. Do většiny

písní se zapojoval i sbor složený ze studentů
Gymnázia Žďár nad Sázavou pod taktovkou
Lenky Dočekalové.
Sbor se později přidal i na pódiu, kde
zazářil se svojí verzí koledy Půjdem spolu
do Betléma. Žáci obměnili sloky na témata
spojená se studiem na gymnáziu, do vystoupení se proto zapojili i někteří učitelé.
Na jevišti se objevil všemi oblíbený zeměpisář Veselský a v neposlední řadě chemikářka
Jana Rosecká, díky které se žďárské gymnázium do projektu zapojilo. Publikum, které
se z části skládalo z absolventů a členů učitelského sboru školy, takové oživení velmi
ocenilo. Se stejnou radostí si poté zazpívalo
i několik koled na univerzální melodii, kterou vytvářel sbor v pozadí.
Vydařenost celé akce posluchači na závěr ocenili dlouhým potleskem ve stoje.
Petr Vaněk poté vyhlásil, že se za večer vybralo více než šedesát tisíc korun, a poděkoval studentům i jejich učitelům za účast v
projektu. Nakonec vyslovil přání, aby se na
stejném místě příští rok sešli organizátoři i
návštěvníci v ještě větším počtu.
Tereza Brhelová

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Radek
Černý
radní
města
Žďáru nad Sázavou

Další pracovní příležitosti
Radní projednali a doporučili schválit
smlouvu o smlouvě budoucí s akciovou společností ComGate na zřízení a provozování
služeb call centra v budově na Dolní 1. Město se zavázalo upravit nebytové prostory ve
II. patře, které jsou z většiny doposud prázdné a zřídit nová parkovací místa. Za to firma
garantuje platit solidní nájem minimálně
5let, i v případě úpadku ze sjednaného pojištění tak, aby vstupní investice do budovy v majetku města byla z větší části kryta.
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Vznikne několik desítek nových pracovních
míst, která jsou ve struktuře zaměstnavatelů
stále žádoucí. Páce bez fyzické námahy, bez
směnného provozu, s možností částečných
úvazků. Zvláště vhodné pro ženy.
Náklady na MHD stoupají
Radní ještě budou pokračovat v projednávání žádosti provozovatele MHD společnosti ZDAR o navýšení každoroční provozní
dotace na krytí prokazatelné ztráty. V roce
2016 doplácelo město 6,5mil. Ke stejné
částce alokované v rozpočtu pro letošní rok
přidalo už na jaře zastupitelstvo 1.220 tisíc,
protože vláda nařídila skokové zvýšení tarifních mezd řidičů, ale zaplatit to musí město.
Dle vyjádření dopravce bude celková letošní ztráta z důvodů dalšího navýšení platů,
prodloužení délky linkových tras, zvýšení
nákladů na opravy a snížení počtu přepravených cestujících vyšší a navrhuje dorovnání o dalších 1.100 tis. Ztráta je vyčíslená
dle zákonné metodiky, což potvrdily kontroly z MÚ. I když aktuální jednotková cena

za ujetý km patří k nejnižším ve srovnání s
podobnými městy, trend zvyšujících se nákladů je jasný a jistý. Změny ceny jízdného
od nového roku ztrátu zásadně neovlivní. V roce 2019 skončí platnost dosavadní
smlouvy. Město chystá výběrové řízení na
provozovatele MHD ve Žďáře. Ani tam nelze očekávat levnější nabídky, spíše naopak.
Bude to čas pro nutnou diskusi o prioritách
města a rozsahu požadované služby MHD,
kterou si město Žďár bude moci dovolit. To
je realita.
Ředitelkou KULTURA ŽĎÁR, p. o. je opět
Marcela Lorencová
Podle pravidel je jednou za 6 let vyhlášeno výběrové řízení na ředitele příspěvkových organizací města. Naposledy se
to týkalo p.o. KULTURA ŽĎÁR. Na základě
doporučení výběrové komise byla na další
funkční období potvrzena současná ředitelka Ing. M. Lorencová. Není to překvapení, je
to potvrzení její kvalitní práce.

Jak hodnotíte letošní
advent ve Žďáře?
Zeptali jsme se na Ostrově pohody

Petra
Trojanová

Já myslím, že letos je to velmi vydařené. Rok od roku lepší. Mám v plánu se
jít ještě podívat určitě na koncert Fleretu, ale těch akcí je tolik, že mě další již
nenapadají.

Roman
Veselský

Jelikož jsme již na druhé akci během posledního týdne, tak myslíme,
že vánoční kulturní vyžití letos určitě
bude. Minulý týden jsme navštívili akci
„Zkoleduj se,“ která byla přímo úžasná,
a dnes úvodní pohádku Ostrova pohody a to se nám a především dětem také
velmi líbilo. Takže vyhlídky jsou více
než dobré.

Hana
Tomšíková

Žďárští gymnazisté se podíleli na charitativním koncertě.
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Jedná se dalším z projektů města na podporu systematického přístupu k udržitelnému rozvoji na místní úrovni.
Žďár nad Sázavou je součástí tohoto mezinárodního programu od letošního roku.
Díky tomu realizovali akce Do práce na kole,
Den dětí mateřských škol s městskou policií i divadelní představení s názvem Dýchej.
Tento projekt byl finančně podpořen krajem Vysočina.
(red)

Foto: Filip Zvěřina

Dneska to bylo super. Je vidět, že si s
tím město, organizátoři i děti dali práci.
Mám v plánu se s dětmi podívat ještě
na nějaké koncerty.

Cena vody zůstane pro Žďáráky stejná
Cena vody za vodné a stočné zůstává pro
obyvatele Žďáru nad Sázavou pro příští
rok na stejné ceně jako v roce 2017. Vedení města se povedlo prosadit nezdražování na Svazu vodovodů a kanalizací.
V roce 2018 tak obyvatelé Žďáru nad Sázavou zaplatí 94,90 korun za metr krychlový
odebrané vody. „Za město Žďár nad Sázavou

jsme se dlouhodobě snažili, aby se příjmy promítly nejen do zkvalitňování vodohospodářské infrastruktury, ale i do peněženek občanů.
Nyní budeme tlačit na to, aby se cena nezvyšovala také pro roky budoucí,“ dodal Zdeněk
Navrátil, starosta města. Podrobnosti o ceně
vody najdete na webu www.vodarenska.cz.
(red)
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Aktuality

Městská hromadná doprava zvýhodňuje pravidelné zákazníky

Jak bylo aktivně pro Žďár aktivní i v roce 2017

MHD Žďár bude od 1. ledna 2018 provozována dle upravených jízdních řádů.
Všechny důležité informace včetně jízdních řádů, kterými se MHD Žďár bude od
ledna řídit, jsou k dispozici na webových
stránkách města i dopravce. Vznikla také
přehledná brožura, kterou každá domácnost obdrží společně s tímto vydáním
zpravodaje. Kromě své poštovní schránky najdou občané brožuru ve vozech
MHD a na nejvíce exponovaných místech
ve městě, jako je informační kancelář
MěÚ, informační kancelář ZDAR, turistické informační centrum a městské Infopointy.

Aktivně pro Žďár funguje již třetím rokem. Od začátku bylo jeho hlavním účelem podpořit komunity aktivních spoluobčanů, kteří mají chuť se aktivně podílet
na rozvoji svého města. A co všechno se
ve spolupráci s občany podařilo letos?
Fungování projektu Aktivně pro Žďár se
nejvíce projevuje přestavbami a budováním dětských hřišť a volnočasových ploch.
Můžete si ale také posedět na nových „aktivních“ lavičkách nebo si zahrát ping-pong na
některém z nainstalovaných stolů. S Aktivně
pro Žďár je možné si zasoutěžit nebo zapojit
do charitativních akcí.

Připravené změny jsou reakcí na řadu
podnětů, které pracovní skupina MHD shromáždila v období od začátku školního roku
2017/2018. Děkujeme tímto těm občanům,
kteří poukázali na nedostatky současného linkového vedení. Většinu z nich jsme
dokázali odstranit a věříme proto, že nová
podoba MHD bude vyhovovat většímu počtu uživatelů než doposud. Výsledný návrh
jízdních řádů je vždy kompromisem a může
se stát, že ne všechny cestující uspokojíme
. Proto jsou i nadále zástupci dopravce, odboru komunálních služeb a další členové
pracovní skupiny MHD připraveni naslouchat Vašim připomínkám. Prosíme Vás však
o to, abyste Vaše připomínky uváděli co
nejvíce konkrétní, tedy nejlépe popsali, jaké

Ilustrační foto

spojení (odkud, kam) a v jakém čase Vám
nevyhovuje nebo chybí. Jedině tak jsme
schopni najít v budoucnu vhodné řešení.

Pilská nádrž
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Po šesti letech zlevňují kupóny
Kromě úprav samotných jízdních řádů
dochází od 1. ledna 2018 po téměř šesti letech také k výraznějším změnám tarifních
podmínek. Ty přinesou výrazné slevy pro
pravidelné cestující, kteří využívají předplatní kupóny a jsou tedy majiteli adresné
čipové karty. Cena měsíčního občanského
kupónu se snižuje z 240 na 220 korun, v případě čtvrtletního kupónu je pak cena snížena z 680 na 600 korun. Obdobně se zlevní
také předplatní kupóny pro studenty a důchodce, a to ze 120 na 110 korun u měsíčního, resp. z 340 na 300 korun u čtvrtletního
kupónu. Novinkou bude celoroční kupón za
1980 korun (990 korun pro studenty a důchodce), který nahradí málo využívaný pololetní kupón nabízený dnes za cenu 1320
korun. Předplatní kupony jsou tedy velmi
výhodnou alternativou pro občany, kteří každý den jezdí do zaměstnání, do školy nebo
se přepravují na navazující vlakové a autobusové spoje.
Pro ty cestující, kteří nejezdí pravidelně,
je pak vhodným řešením použití elektronické peněženky. Ta může být umístěna
na adresné kartě, ale zejména i na přenosné kartě, která je anonymní a lze ji získat v
informační kanceláři dopravce na počkání.
Peněženku pak může díky přenositelnosti
využívat klidně celá rodina a podle potřeby ji vzájemně sdílet. Jednorázové jízdné
při použití elektronické peněženky je od 1.
ledna 2018 zpoplatněno částkou 10 korun,
dobíjení peněženky je možné i přímo v
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Grejdy

Foto: Nikola Adlerová

autobuse. Používání předplatních kuponů
a elektronické peněženky je velmi snadné
a urychluje celý proces odbavování cestujících na zastávkách. Nejméně výhodnou
variantou pak zůstává platba v hotovosti,
kde dojde od 1. ledna 2018 ke změně jednorázového jízdného na 14 Kč. Zejména pro
návštěvníky Žďáru je pak k dispozici 24 hodinová jízdenka za 40 korun, se kterou může
cestující bez omezení přestupovat a pohybovat se po všech linkách MHD po dobu 24
hodin od zakoupení.
Senioři mohou jezdit zdarma
Senioři nad 70 let také jistě ocení to, že
i nadále budou přepravováni bezplatně,
stejně tak jako držitelé Jánského plakety,
ZTP průkazu nebo další skupiny cestujících.
Většina spojů periodických linek MHD je
zajišťována nízkopodlažními vozidly. Symbol garance „bezbariérového“ vozidla nově
není uváděn v jízdních řádech, nicméně v
případě, kdy cestující potřebuje mít jistotu,
že daný spoj je skutečně zajištěn bezbariérově, může kontaktovat dispečink dopravce.
Pokud jde o možnost využití bezplatného přestupu, ten lze uskutečnit prozatím jen
v případě platby elektronickou peněženkou, a to po dobu 30 minut od nástupu na
první spoj (po předchozím nahlášení řidiči).
Dále je bezplatný přestup zaveden také na
vybraném okruhu tzv. provázaných spojů,
kdy je cestujícím zároveň umožněn pobyt
v autobuse bez nutnosti výstupu a nástupu
(viz infobrožura). V průběhu roku 2018 pro
Vás také dopravce chystá zkušební provoz
nových možností odbavení, ať již platbu
bankovní kartou nebo využití papírové přestupní jízdenky s tzv. QR kódem.
(red)

Platnost od 1. 1. 2018
Pracovní
skupina pro MHD a vedení města děkují všem občanům za aktivní spolupráci na přípravě jízdních řádů a přejí cestujícím Zdárnou cestu.
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Vídáte po ránu na přechodech dámy a
pány v reflexních vestách a nevíte, proč tam
stojí? To jsou aktivní bezpečnostní asistenti,
s městem jich aktuálně spolupracuje hned
6. Dobrovolně a za každého počasí pomáhají dětem, aby se ráno bezpečněji dostaly
do školy. Zahlédli jste někdy skupinku dětí
hrajících si na Farských humnech s míčem?
Ten míč byl pravděpodobně ze sportbedny,
do které občané mohou nosit sportovní náčiní, aby ho ostatní mohli používat. V roce
2017 Žďáráci také vyjeli Do práce na kole a
zapojili se tak do celorepublikové aktivity
podporující zdravý pohyb, ekologii a ulehčující dopravnímu provozu ve městech.

Dětské hřiště u přehrady Staviště

Foto: Nikola Adlerová

O úklid veřejných prostranství ve městě
se stará skupinka osmi zaměstnanců zapojených do tzv. Veřejně prospěšných prací.
Díky nim mizí z města povalující se odpadky, chodníky jsou lépe udržované a velký
kus práce tato skupinka odvedla také na odklízení škod po letošních vichřicích.
V roce 2017 se podařilo zorganizovat i
další Participativní rozpočet, díky kterému
město podpoří dvě přestavby volnočasových ploch celkovou částkou 600 000 korun. Letos bylo podáno 11 návrhů a organizátoři věří, že se občané budou chtít zapojit
i v roce 2018.
„Je skvělé vidět, že Žďáráci mají o svoje
město zájem a chtějí se podílet na jeho rozvoji
tak, aby se jim tu žilo co nejlépe. To je přesně
to, proč tento projekt vznikl,“ uvedla koordinátorka projektu Radka Remarová a dodává: „Už nyní máme nachystaných hned několik plánů na příští rok.“
Projekt Aktivně pro Ždďár vzešel od občanů a je tu hlavně pro ně. Pokud tedy máte
dobrý nápad, jak vylepšit naše město, nebojte se ozvat. Aktivně pro Žďár je tu pro
vás!



(red)

Dotace v roce 2018, aneb kde sehnat peníze na projekty
Zastupitelstvo města schválilo na svém
zasedání 2. listopadu 2017 tradičně vyhlašované dotační programy města.
Přinášíme přehled nejen dotačních programů poskytovaných z rozpočtu města,
ale také dotace rady města, uvolněných
zastupitelů.
Pro poskytovatele sociálních služeb a
zdravotních služeb
Dotace organizacím, které poskytují sociální a zdravotní služby zařazené v platném
komunitním plánu sociálních služeb města
Žďáru nad Sázavou.
1. – 28. února 2018
Pro podporu spolkové činnosti v sociální
a zdravotní oblasti
Dotace je zaměřena na podporu činnosti
organizací a spolků sdružujících seniory a
osoby se zdravotním postižením.
1. – 31. ledna 2018
Kultura

Program na podporu kultury ve městě
1. – 31. ledna 2018
Organizovaný sport dospělých
Dotace na podporu činnosti organizovaného sportu dospělých.
1. ledna – 28. února 2018
Sport
Dotace na podporu činnosti organizovaného sportu mládeže a sportovních akcí ve
městě
1. – 31. ledna 2018
Sportoviště
Dotace na zajištění provozu sportovišť
ve městě na základě „Podmínek užívání
sportovišť“
1. – 31. ledna 2018
Volný čas 2018
program na podporu volnočasových aktivit obyvatel města, se zvláštním zaměře-

ním na děti a mládež
1. ledna – 28. února
Uvolnění zastupitelé
Dotace je zaměřena na činnost neziskového sektoru v oblasti sociální, zdravotní,
prevence kriminality, kulturní, sportovní a
vzdělávání.
Zatím není stanoven termín.
Rada města
Dotace je zaměřena na činnost v těchto oblastech:sociální, zdravotní, prevence
kriminality, kulturní, sportovní,vzdělávání.
Zatím není stanoven termín.
Informace o dotacích
Podrobnosti o dotačních programech
vyhlášených městem najdete na webu města v sekci městský úřad.
(red)
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Slova zastupitelů města

Slova zastupitelů města

Žďárští zastupitelé přejí obyvatelům města

Slova zastupitelů

Vánoce a nový rok jsou za dveřmi, proto přináší Žďárský zpravodaj svým čtenářům vánoční slova zastupitelů našeho města. Žďárský zpravodaj oslovil všechny politické kluby a uskupení zastupitelstva města.

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

Ludmila
Řezníčková

Vladimír
Novotný

Radek
Černý

přeje za klub
ANO 2011

přeje za klub
ČSSD

přeje za klub
ODS

Vážení a milí spoluobčané, přeji vám
nádherné prožití nejkrásnějších svátků v
roce, kdy mají lidé k sobě blíž, kdy všude
voní skořice a jehličí, kdy se potkáváme s
našimi blízkými. Ať tyto svátky prožijete
v klidu a dobré náladě a všechny starosti
hodíte za hlavu. Do nového roku 2018 vám
přeji hlavně zdraví, protože to je v životě
nejdůležitější, vše ostatní záleží jen na každém z nás. Ať vás neopouští optimismus a
víra v dobré věci.

Vážení spoluobčané, vánoční svátky jsou
připomenutím narození Krista. Podle křesťanské věrouky se jednorozený syn Boží
dobrovolně stal jedním z nás, obyčejným
člověkem, aby mu nic lidského nebylo cizí.
Vnímám tu důvěru a přátelství s radostí a
pokorou. Proto by měly být Vánoce svátkem
krásy a velikosti člověčenství a lásky k bližnímu svému. Jsou příležitostí posílit ušlechtilé
lidské přirozenosti, jako je hledat v životě
radost. Pro sebe i pro ostatní.
Hlavně žádnou špatnou diagnózu. PF
2018

Ladislav
Bárta

Petr
Stoček

Josef
Klement

přeje za klub
TOP09

přeje za klub
KSČM

přeje za klub
KDU-ČSL

Drazí Žďáráci, milé děti, rok 2017 se blíží do svého závěru, a tak ve svých myslích
častěji přemítáme o tom, co se událo. Často slýcháme, že život je otázkou priorit, a
osobní zkušenost mi ukázala, že se může
změnit ze dne na den. V takové situaci pak
dokážeme priority určit velmi rychle. Chceme být zdraví, šťastní, a aby nás měl někdo
rád. Štěstí je přitom prosté a skrývá se v těch
nejobyčejnějších věcech, třeba v radostných očích dětí u vánočního stromku. Dovolte mi tedy, abych Vám všem do nového
roku popřál vše nejlepší, zdraví, štěstí, lásku
v rodinách a dětem co nejvíce radosti.

Martin
Mrkos
přeje za klub
ŽĎÁR ŽIVÉ MĚSTO

8

Konec roku je vždy spojený s hodnocením roku uplynulého. Pro Žďár nad Sázavou
to byl rok klidný a příjemný. Doufáme, že
i vy a vaše okolí mělo v našem městě podobný pocit. Přejeme vám klidné adventní
období a pohodové vánoční svátky prožité v kruhu rodiny. Zkusme se zbavit stresu,
řešme problémy s rozumem a ve prospěch
našich blízkých. Do nového roku 2018 přejeme vám i vašim rodinám zejména pevné
zdraví, mnoho štěstí a spoustu osobních i
pracovních úspěchů.

Zastupitelé města za KSČM přejí všem
svým kolegům a spoluobčanům Žďáru nad
Sázavou klidné a pohodové prožití vánočních svátků a v souvislosti s nadcházejícím
novým rokem 2018 přejí v tomto roce co
nejvíce osobní i pracovní pohody, štěstí a
spokojenosti. Do posledního už necelého
roku společného volebního období přejí
navíc i splnění všech přání a představ.

Vážení a milí Žďáráci,
A do nového roku 2018 Vám a Vašim
blízkým přeji zdraví, štěstí, úspěch, nadhled
a zdravý odstup od věcí. A především pozitivní myšlení, které by nás mělo vybavit o
trochu větší trpělivostí a dát nám schopnost
přeložit si občasné nepříjemnosti života do
pohledu, který je pro nás výhodný, a umožní nám brát věci s větším klidem.

Vážení čtenáři Žďárského zpravodaje,
rád bych jménem klubu KDU-ČSL poděkoval všem lidem, kteří se příznivým způsobem podíleli na správě města. Ať jde o
zastupitele, úředníky, sbory záchranného
systému či jednotlivé občany města.
Chtěl bych Vám všem upřímně popřát
především zdraví a štěstí. Protože, rozhlédnu-li se kolem sebe, tak vím, že se plnosti tohoto daru ne všem dostalo. Proto přeji všem
uzdravení těla, jasný rozum, a abychom nejen v době vánoční pamatovali na ostatní
a potřebné. Požehnané Vánoce a úspěšný
nový rok.

Ludmila
Řezníčková
zastupitelka a radní
města
Žďáru nad Sázavou

Vážení a milí spoluobčané, s blížícím se
koncem roku bych vám chtěla napsat několik vět. Když jsem před třemi lety vstupovala
do komunální politiky, hodně mých přátel

Vladimír
Novotný
Petr Stoček
Ladislav Bárta
zastupitelé města
Žďáru nad Sázavou

Trpké zkušenosti s vedením města a
Žďárského zpravodaje nám bránily v diskuzi
na stránkách tohoto listu. Když vznikal tento
zpravodaj, tak jsme doufali, že přinese nové
možnosti, informace, vyjádření a příspěvky,
a to bez zbytečných reklam a balastu. Přestože jsme se ocitli v opozici, chtěli jsme bez

mne od toho zrazovalo. Říkali mi, že politika
je špína a není to nic pro slušné lidi, že se
určitě změním a budu „jako oni“. Myslím, že
jsem se nezměnila a stále nejsem politik tak,
jak si lidé politiky představují. Jsem to pořád já, občas moc upřímná, ale optimistická
a urputně prosazující vše, co je pro občany
našeho města potřeba. Mrzí mne jen, že se
na mne málo obracíte s podněty a nápady,
co v našem městě prosadit. S nastávajícím
rokem 2018 pro naši koalici v zastupitelstvu
města nastává poslední rok čtyřletého působení na radnici ve Žďáru nad Sázavou.
Snažili jsme se já i moji kolegové prosazovat
program našeho hnutí ANO, se kterým jsme

do voleb v roce 2014 šli. Někdy se nám to
dařilo, někdy jsme museli ustoupit přesile.
Věřím, že naši práci neuvolněných zastupitelů a radních vnímáte alespoň jako střípky
dobrého vnesené do života našeho města. A doufám, že v nastávajícím roce 2018,
kdy budou opět komunální volby, vyberete
správné lidi, kteří by pokračovali v rozvoji
města Žďáru nad Sázavou, které je osobně
pro mě srdeční záležitostí. Na závěr si dovoluji vyslovit přání, že v roce 2018 dokončíme
alespoň část svých předvolebních slibů a že
vy jako občané města budete v našem městě spokojeně žít.
Ludmila Řezníčková

obalu sdělovat naše názory. Nekonečné sliby a proklamovaná otevřenost současného
vedení k tomu určitě dávaly předpoklady.
Byli jsme zklamaní a asi také hodně naivní.
Sliby, chyby. Naše vyjádření byla předána
k cenzuře a okamžité reakci ještě v tom
stejném čísle. Následné striktní odmítnutí
účasti v redakční radě nás vedlo k odmítnutí
podílet se na další komunikaci v tomto zpravodaji. Převažující negativní ohlasy žďárské
veřejnosti, současná statická, formální a neatraktivní podoba zpravodaje vyžaduje širší
zapojení občanů a zastupitelů do celého
procesu. Nikdy pro nás nebyla důležitá pouze kvalita papíru této tiskoviny, ale byl a je
to především obsah a přístup k jeho tvorbě.
K prezentaci našich názorů jsme využívali a
využíváme jiných médií, která neuplatňují
žádné prvky kontroly a cenzury svobod-

ného názoru na dění ve městě. V poslední
době se nás občané ptají, proč více neprezentujeme svoje názory i v tomto zpravodaji. Široká diskuze v jiných médiích se jim
líbí. Právě proto, že chceme komunikovat s
lidmi, chceme být otevření a chceme sdělit
naše názory veřejnosti, tak zkusíme od nového roku komunikovat i s tímto zpravodajem. A to i přesto, že očekáváme okamžitou
reakci. Nebudeme odpovídat na nepodstatné anketní otázky, které připravuje kontrolní redakční rada. Chceme se vyjadřovat k
aktuálním tématům, které Žďáráky zajímají.
Přejeme vám tedy hezké adventní dny,
krásné svátky, mnoho spokojenosti, štěstí
a zdraví v celém novém roce 2018 a velmi
děkujeme za podporu
Vladimír Novotný,
Petr Stoček a Ladislav Bárta

Studentům se představily žďárské firmy. Žáci se podívali i do provozu
Již třetí ročník Dne otevřených dveří
žďárských firem nabídl několika stovkám budoucích uchazečů o práci pohled
do zákulisí stabilních a prosperujících
společností. Celkem osm zaměstnavatelů prezentovalo žákům základních a
středních škol činnost přímo ve vlastním
provozu. Zájemci se tak seznámili s prostředím a podmínkami v oboru, který jim
zajistí odborný růst a profesionalitu.
Termín 9. listopadu 2017 byl již tradičně
zvolen zároveň s konáním Festivalu vzdělávání v Domě kultury Žďár nad Sázavou, aby
žáci v jeden den získali komplexní představu o možnostech dalšího studia, s ohledem
na uplatnění.
Zúčastněné firmy pojaly celý projekt
opravdu zodpovědně, o čemž svědčí například bezplatné zajištění odvozu na prohlídky do vybraných podniků, ale také finanční
částka ve výši 60 000 korun, kterou společnosti rozdělily mezi čtyři školy s nejlepším
projektem ve vyhlášené soutěži. Do pro-

jektu se zapojilo i město Žďár nad Sázavou,
které velice aktivně pomáhalo všem zúčast-

Studenti na prohlídce provozu žďárských firem.

něným firmám při realizaci.

(red)

Foto: archiv
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Městský úřad informuje

Prezidentské volby se blíží. Co byste měli vědět
Začátkem příštího roku nás čekají v brzké době již druhé volby. 12. a 13. ledna
se uskuteční první kolo prezidentských
voleb, z nichž postoupí dva kandidáti s
největším počtem získaných hlasů do
kola druhého. To se následně uskuteční
26. a 27. ledna.
Podrobný rozpis okrsků, včetně jejich
umístění najdete na 12. straně Žďárského
zpravodaje. Téměř všechny okrsky zůstaly

na svých místech, kde je většina lidí zná.
Jedinou změnou je přesun okrsků číslo 17
a 18, nacházejících se na Vysočanech, které
budou v Kulturním domě na Vysočanech.
Původně byly okrsky situovány do mateřské
školy na Vysocké ulici.
Voličské průkazy si občané mohou vyřídit do 10. ledna osobně na Městském úřadě
nebo do 5. ledna korespondenční formou.
Všechny podrobnosti o prezidentských volbách najdete na webu města.

Sníh nás nepřekvapí!
- oprava
Omlouváme se za chybně uvedený termín odklízení sněhu v listopadovém čísle
Žďárského zpravodaje v sekci Městský úřad
informuje. V minulém čísle jsme uvedli, že:
„Sníh se v pracovní době odstraní do 30 minut od zjištění, že vrstva sněhu je vyšší než 5
cm.“ Samozřejmě, že sníh nebude odklizen
do 30 minut, ale začne jeho odklízení. Za
tuto chybu se omlouváme.

Rozhovor

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy

Zasedání zastupitelstva
v roce 2018
V roce 2018 je plánováno pět řádných
zasedání zastupitelstva a jedno ustanovující
po komunálních volbách na podzim příštího roku.
Řádná zastupitelstva se uskuteční
8. února 2018
22. března 2018
17. května 2018
21. června 2018
6. září 2018

Ilustrační foto

Foto: archiv

Ztráty a nálezy

Rekonstrukce povrchů ulice Kavánova,
Mánesova
V prosinci byly uvedeny do provozu Kavánova a Mánesova ulice, ve kterých byla
provedena celková oprava povrchů, včetně
doplnění parkovacích míst, rekonstrukce
veřejného osvětlení včetně části vedoucí na
Novoměstskou ulici.

ZtracenoNalezeno
Svazek klíčů	
před MěÚ
Svazek klíčů	
u Klafaru
Klíče od vozu	
u Zdravotní školy
Svazek klíčů	 na parkovišti před MěÚ
Klíč od vozu	
na ul. Růžová
Čelenka	
na chodbě MěÚ
Brýle dioptrické	
před MěÚ
Svazek klíčů	
na firmě Žďas

Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Santiniho
15. listopadu 2017 byla předána stavba

Revitalizace zeleně ve Stržanově
15. listopadu 2017 byla zahájena revitalizace zeleně v místní části Stržanov. Jedná
se o komplexní řešení úpravy veřejných prostranství v místní části a jejich zhodnocení v
obnově zeleně a vodních biotopů. ORÚP

Věco jsou k vyzvednutí na Městském úřadě
u Aleny Benešové - 566 688 146.

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

Tak neváhejte a ozvěte se nám. Více informací o aktuálně nabízených pracovních pozicích naleznete na
webu města www.zdarns.cz/mestsky-urad/nabidka-zamestnani

Nabídka zaměstnání
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
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Referent odboru dopravy - dopravní přestupky

Agenda přestupků v dopravě, pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem v únoru
až dubnu 2018. Nástupní plat 28 tisíc korun.
Přihlášky doručte do 4. ledna 2018 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 – odbor dopravy“

Domovník - preventista

O letních prázdninách proběhla oprava chodníku na ulici Nádrážní 51, 53. V ploše před kontejnery se držela voda, která v
zimním období zmrzla a ukládání odpadů se stávalo nebezpečným. Oprava byla rozšířena o přilehlé chodníky, které byly
rovněž v havarijním stavu.

ROZHOVOR: Luboš Straka o největším fitku na Vysočině
ale i cvičení pro veřejnost. Návštěvnost Active clubu je kolem 50 tisíc lidí za rok. Jedná
se de facto o největší fitko na Vysočině

Ustanovující zastupitelstvo se uskuteční
1./8./15. listopadu 2018 
(red)

Jak pokračují stavební a rozvojové projekty?
pod názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy
ul. Santiniho“. Jedná se o rozšíření autobusové zastávky v prostoru před zámkem,
navazující přechod pro chodce a propojení
chodníku k parkovišti.

Po

Před

Údržba a drobné opravy v bytových domech v ulici Brodská a dohled na dodržování pořádku, pracovní
poměr na dobu určitou od ledna 2018 do prosince 2020.
Platové ohodnocení až 18 tisíc korun. Podrobnosti podá Dagmar Pálková, 603 883 523.
Přihlášky doručte do 29. prosince 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 “

A co se v Activu v posledním roce dělo?
Posledních dvanáct měsíců bylo pro Active velmi úspěšných. Povedlo se nám zorganizovat téměř 900 různých akcí a celkově
naším střediskem volného času prošlo přes
140 tisíc lidí.

Luboš Straka

Foto: Jakub Axman

Luboš Straka vede Active - středisko volného času celých 27 let, celkově zde působí 36 let. Za tu dobu se mu podařilo ze
dvou zaměstnanců a 200 dětí vybudovat
jedno z největší center zájmových aktivit v Česku, kde působí 20 zaměstnanců
a navštěvuje ho přes 2 300 návštěvníků.
Zeptali jsme se, co všechno občané Žďáru mohou v Activu využívat a čeho si nejvíc, za tak dlouhou dobu ve vedení organizace, cení.
Pane řediteli, popište nám, čím se dnes
Active – středisko volného času zabývá?
Active tady ve Žďáře funguje 63 let. I přes
takto dlouhou dobu se snažíme naši činnost
neustále rozvíjet a obnovovat. Naší prioritou jsou zájmové kroužky a útvary, které organizujeme pro děti i dospělé. Kromě těchto pravidelných aktivit ale také pořádáme
letní tábory, vědomostní a sportovní soutěže v rámci okresu, případně kraje Vysočina.
Takovou třešničkou na dortu v posledních
letech je Active club - centrum pohybových
aktivit, kde organizujeme kroužky pro děti,

Prozraďte nám, jaké sporty jsou nyní
nejatraktivnější? Co nového se rozbíhá?
V posledních měsících je velmi populární
tabata. To je kondiční cvičení postavené na
intervalovém tréninku především pro ženy.
Jinak nově nabízíme například slacklining,
pro který jsme v tělocvičně připravili potřebnou techniku.
V současném funkčním období jsou za
vámi tři roky, před vámi taktéž tři roky.
Co za tu dobu považujete za největší
úspěch a co naopak za největší výzvu?
Ten největší úspěch je stabilní kolektiv
schopných pracovníků. Od toho se poté odráží vzestup našich činností – ať už setrvalý
nárůst dětí i dospělých, ale i nové kroužky.
Jinak výzev máme hodně, ale hodně z nich
závisí na našem zřizovateli, kterým je město. Mezi největší výzvy patří zlepšení podmínek pro činnost, jako je rekonstrukce a
zateplení tělocvičny v budově na ulici Dolní
nebo rekonstrukce fasády ve Skleném, která
byla zahájena na podzim letošního roku.
Jak jste již zmínil, organizujete velké
množství různých akcí. Mohl byste jmenovat pár, které vám dělají největší radost?
Určitě Žďár tančí, což je jedna z největších tanečních soutěží v republice. Na tuto
soutěž se do Žďáru sjede na 1500 tanečníků

a koná se kolem 140 vystoupení. Letos budeme dělat již desátý ročník. To je největší
akce co do rozsahu. Nejprestižnější událostí
je Talent Vysočiny, kterou letos budeme pořádat po 23. A jména, která Talentem prošla,
mluví za vše. Mezi oceněnými byli například
Martina Sáblíková, atlet Jiří Sýkora či vynikající trumpetista České filharmonie Walter
Hofbauer. No a pokud bych mohl jmenovat
jednu z historie, tak bych rád zmínil mistrovství světa v přespolním běhu škol, které se
uskutečnilo v roce 2008 přímo tady ve Žďáře nad Sázavou. A účastnilo se jej historicky
nejvíce výprav – 31 z 5 kontinentů. Takhle
prestižní akci s celosvětovým zásahem ale
těžko překonáme.
Závěrem nám ještě prozraďte, kde si dobíjíte baterky, že zvládáte aktivně Active
vést celých 26 let?
Já jsem vystudoval FTVS, 20 let jsem hrál
fotbal a 10 let jsem trénoval atletiku. Takže
sport je celý můj život největší koníček. A
to pořád trvá. Jinak, jak jsem již zmínil, neustále mě nabíjí i prostředí zde v Activu, kde
mám okolo sebe mladé, perspektivní lidi a
velmi schopné kolegy, se kterými je radost
pracovat.
Chtěl byste závěrem něco našim čtenářům, Žďárákům, vzkázat?
Užijte si Vánoce, a kdybyste se během
svátků nudili, neváhejte přijít za námi do
Active clubu, který bude otevřený! (smích)
A teď vážně. Chtěl bych všem Žďárákům popřát krásné Vánoce, do nového roku hodně
zdraví a také poděkovat za jejich přízeň, kterou nám po celou dobu zachovávají. Vážíme
si toho.
Děkuji za rozhovor.


Jakub Axman
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Volby 2018

Volby 2018

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Starosta města Žďár nad Sázavou podle § 34 zákona 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do prezidenta České republiky se uskuteční
					
- dne 12.1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
					
- dne 13.1. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb:
volební okrsek č. 1, volební místnost v
Domě dětí a mládeže, Horní 2, Žďár nad
Sázavou 1, kde jsou hlášeni k trvalému
pobytu:
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, kde jsou hlášeni k trvalému
pobytu:
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, kde jsou hlášeni k
trvalému pobytu:
Dolní 		
1 – 37 lichá
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Dolní 		
24 – 38 sudá
Libušínská 	
40 – 46 sudá
volební okrsek č. 4, volební místnost v
Knihovně M. J. Sychry, Havlíčkovo nám.
5, Žďár nad Sázavou 1, kde jsou hlášeni k
trvalému pobytu:
ulice:
orientační č.:
Kovářova 	 všechna orientační č.
Libušínská 	
2 – 38 sudá
Libušínská 	
11 – 25 lichá
volební okrsek č. 5, volební místnost v Základní škole, Zámek 4, Žďár nad Sázavou
2, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu:
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. 6, volební místnost ve
Společenské místnosti hasičů, Zámek 9,
Žďár nad Sázavou 2, kde jsou hlášeni k
trvalému pobytu:
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, kde jsou hlášeni k trvalému
pobytu:
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, kde jsou hlášeni k trvalému
pobytu:
Brodská	
32 – 102 sudá
Okružní 	
76 – 114 sudá
volební okrsek č. 9, volební místnost v Základní škole, Komenského 2, Žďár nad
Sázavou 3, kde jsou hlášeni k trvalému
pobytu:
ulice:
orientační č.:
Brodská 	
19 – 43 lichá
Okružní 	
2 – 14 sudá
Revoluční	
30 – 62 sudá
volební okrsek č. 10, volební místnost v Základní škole, Komenského 2, Žďár nad
Sázavou 3, kde jsou hlášeni k trvalému
pobytu:
Brodská 45 – 69 lichá
Okružní 1 –19 lichá, 77, 16 – 56 sudá
volební okrsek č. 11, volební místnost ve
Střední škole obchodní a služeb SČMSD,
Komenského 10, Žďár nad Sázavou 3,
kde jsou hlášeni k trvalému pobytu:
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,
kde jsou hlášeni k trvalému pobytu:
Brodská 	
1 – 17 lichá
Kamenická 	 všechna orientační č.
Komenského 	 všechna orientační č.
Libická		
16, 19, 21
Revoluční 	
27 – 47 lichá
Sázavská 	
všechna orientační č.
U Klafárku 	
1, 3, 5
U Křížku 	
všechna orientační č.
Uhlířská 	
13, 15
volební okrsek č. 13, volební místnost v
Gymnáziu, Neumannova 2, Žďár nad
Sázavou 4, kde jsou hlášeni k trvalému
pobytu:
Bratří Čapků 	 všechna orientační č.
Wolkerova 	 všechna orientační č.

volební okrsek č. 14, volební místnost v
Základní škole, Švermova 4, Žďár nad
Sázavou 4, kde jsou hlášeni k trvalému
pobytu:
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, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu:
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, kde
jsou hlášeni k trvalému pobytu:
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 Kulturním domě na Vysočanech, Na Úvoze
766/15, Žďár nad Sázavou 5, kde jsou
hlášeni k trvalému pobytu:
Jungmannova 	
všechna orientační č.
K Přehradě 	
všechna orientační č.
Luční 	
1 – 20 všechna orientační č.
Luční 		
22 – 40 sudá
Na Prutech 	
21, 23
Na Úvoze 	
všechna orientační č.
Růžová
	
všechna orientační č.
Šípková 	
všechna orientační č.
V Lískách 	
všechna orientační č.
Vysocká 	
všechna orientační č.
Wonkova 	
všechna orientační č.
Žitná 		
všechna orientační č.
volební okrsek č. 18, volební místnost v
Kulturním domě na Vysočanech, Na Úvoze 766/15, Žďár nad Sázavou 5, kde jsou
hlášeni k trvalému pobytu:
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, kde jsou hlášeni k trvalému
pobytu:
Dvořákova 	
4, 10, 12, 14
Chelčického 	
1, 2 – 12 sudá, 28

Nádražní 
Smíchov 	

35 – 67 lichá, 44 – 50 sudá
2 – 10 sudá

volební okrsek č. 20, volební místnost v
Základní škole, Palachova 35, Žďár nad
Sázavou 6, kde jsou hlášeni k trvalému
pobytu:
Haškova 	
1 – 17 všechna 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, kde jsou hlášeni k trvalému
pobytu:
Haškova 	
18 – 60 sudá
Chelčického 	
14 – 26 sudá
volební okrsek č. 22, volební místnost v
Základní škole, Palachova 35, Žďár nad
Sázavou 6, kde jsou hlášeni k trvalému
pobytu:
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, kde jsou hlášeni k trvalému
pobytu:
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, kde jsou hlášeni k trvalému
pobytu:
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. 26, volební místnost v budově AGROSLUŽBY Žďár nad Sázavou, a.
s., místní část Veselíčko čp. 70, Žďár nad
Sázavou, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu:
místní část Veselíčko  všechna popisná č.
místní část Mělkovice  všechna popisná č.
Informace pro voliče:
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i
ve volební místnosti.
5. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po
prokázání totožnosti a státního občanství
tento průkaz odevzdat okrskové volební
komisi.
6. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
7. 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.
8. 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 všechny přítomné. 
Ve Žďáře nad Sázavou dne
13. listopadu 2017
Mgr. Zdeněk Navrátil v.r.
Starosta města Žďár nad Sázavou

volební okrsek č. 25, volební místnost v budově bývalé školy, místní část Stržanov
čp. 28, Žďár nad Sázavou, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu:
místní část Stržanov  všechna popisná č.
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Sociální služby

Pečovatelská služba slaví 25 let. Je radost prožívat stáří ve Žďáře

Školství

S německými přáteli k Severnímu moři

Výročí Sociálních služeb města slavila
také pečovatelská služba. Již v sedmdesátých letech minulého století byla
poskytována na celém území našeho
města pod hlavičkou Okresního ústavu
sociálních služeb Žďár nad Sázavou. V
této době byla většina pečovatelských
úkonů poskytována lidem v jejich domácnostech. Pečovatelky nosily nákupy
a léky, prováděly úklidy, pomoc při osobní hygieně nebo dovoz obědů stejně jako
dnes. Tenkrát ale ještě často nosily uhlí,
dřevo na otop, vynášely popel a nosily
pitnou vodu, tyto úkony jsou dnes jen
výjimečně.
V roce 1975 byl dokončen a předán seniorům k bydlení první Dům s pečovatelskou
službou v našem městě na ulici Haškova.
Zázemí zde našly také pečovatelky. Byla zde
zřízena první výdejna obědů, druhá fungovala dlouhá léta v městské části ZR 3. Na jaře
roku 1976 bylo v tomto domě vybudováno
Středisko osobní hygieny, první v našem
okrese. V dalším roce byl zprovozněn Klub
pro seniory na Revoluční ulici, funguje po
celá léta a je navštěvován dodnes. Koncem
roku 1989 byl předán do užívání Dům s
pečovatelskou službou na Libušínské 11 a
hned začátkem roku 1990 Dům s pečovatelskou službou Libušínská 13. Takto přibylo 128 bytů pro seniory. V této době jsme
rozváželi obědy seniorům jedním automobilem. V současné době jsou to automobily dva a kapacita na rozvoz obědů je plně
naplněna. Ke zkvalitnění služby přispělo
rozšíření rozvozu obědů o víkendech a ve
sváteční dny, které funguje dodnes. V roce
1999 byla v jednom bytě v DPS Haškova zřízena Domovinka – denní pobyt pro seniory,
kterou v roce 2015 převzal denní stacionář.
Počet zájemců roste
Stále narůstající počet zájemců o bydlení
v DPS nutil město k výstavbě nových bytů. V
roce 2002 byla předána do užívání přístavba na Libušínské 15 s 26 novými byty. Dva z
nich jsou zcela bezbariérové, ostatní částeč-

Máme tu čas adventu, čas přemýšlení a
rozjímání, bilancování. Obvykle se v tuto
dobu píše nějaké resumé, ale protože je
za námi první čtvrtletí školního roku, tak
mi dovolte pár vět k věcem tak obyčejným, jako je vzdělávání.

Dům s pečovatelskou službou na ulici Haškova

ně bezbariérové. Pečovatelky jsou zde nepřetržitě, díky zavedené signalizaci si může
uživatel přivolat jejich pomoc, kdykoliv potřebuje. V témže roce se sem přestěhovala
Domovinka, kterou v roce 2004 navštívila
Livie Klausová při příležitosti návštěvy tehdejšího prezidenta České republiky Václava
Klause v našem městě.
Při poskytování našich služeb jsme společně se sestrami z domácí péče vnímali
potřebu možnosti zapůjčení pomůcek. Půjčovna byla v roce 2004 zřízena, vybavena
pomůckami a dodnes slouží našim uživatelům.
Nástavbou celého patra DPS Libušínská
11 se zvýšil počet bezbariérových bytů pro
seniory o 16. Předání do užívání se uskutečnilo v roce 2006. V průběhu roku 2014 byl
přestavbou rozšířen Klub důchodců na ulici
Libušínská 11, hned poté v roce 2015 byla
zrekonstruována koupelna ve Středisku
osobní hygieny v tomto domě. Také pečovatelský dům na ulici Haškova prošel významnou rekonstrukcí jak bytů, klubu pro
seniory, tak i společných prostor. Celková
rekonstrukce byla dokončena v roce 2016.

Foto: archiv

V posledních letech se byty v DPS po uvolnění postupně rekonstruují na bezbariérové. Byty jsou majetkem města, žádosti o ně
se podávají a evidují na sociálním odboru
MÚ.
Aktivity pro seniory
V klubech pro seniory pořádáme přednášky, pravidelně se zde koná katolická mše
svatá, kondiční cvičení i cvičení paměti a
provozujeme také kavárničku. Docházejí
sem studenti nebo žáci škol s nabídkou kulturního pásma, zaměřeného na roční období. Každoročně se naši senioři účastní akce
Den pro seniory. Je to pěkné doplnění naší
každodenní činnosti, péče o naše uživatele.
Zaznamenali jsme také úspěchy, které
nás v poskytování naší péče podpořily a
dodaly nám další elán. Ocenění Pečovatelka
roku získaly a z rukou Livie Klausové převzaly v roce 2008 Naděžda Spěváková, v roce
2009 Eva Hronová a v roce 2012 Ivana Doležalová. Jako druhá pečovatelská služba v
Kraji Vysočina jsme získali ocenění Značka
kvality.
Sociální služby

Vybralo se přes tunu potravin. Pomohou potřebným na Žďársku
Potravinová banka Vysočina i letos organizovala Národní potravinovou sbírku.
Ta se uskutečnila 11. listopadu. Žďárský
Ječmínek se sbírky zúčastnil již potřetí.
Celkem se ve Žďáře vybralo 680 kilogramů potravin.

Potravinová sbírka v Penny byla úspěšná.
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Co dnes očekávají
rodiče od školy?

Foto: Ječmínek

Kromě sběrného místa ve Žďáře, kterým
bylo Penny na Brněnské ulici, měl Ječmínek
na starost i sběrné místo v Novém Městě na
Moravě. Pomoc s organizací jim zde nabídla
obecně prospěšná společnost Portimo. Zde
lidé mohli přinášet potraviny do obchodu
Billa. Nakonec se v Novém Městě vybralo
ještě víc potravin, celkem 696 kilogramů.
Ječmínek, o. p. s.

Studenti žďárského gymnázia u Severního moře

Jako už každý podzim vyrazila jedenáctičlenná skupina studentů žďárského
gymnázia v rámci projektu Česko-německého setkání za svými vrstevníky do
severoněmecké spolkové země Niedersachsen.

Foto: Klára Ptáčková

Doba je svižná a čím dál více náročná,
některé věci se však příliš nemění nebo
ano? Zamýšlíme se nad tím, co dnes očekávají rodiče od školy? Aby dítě ve škole naučili, co má umět, aby ho řádně vychovali, aby
bylo v bezpečí, aby se cítilo v pohodě, aby
to moc nestálo. Jde to skloubit dohromady?
Mám jen pár řádků, dnes je využiji k tématu bezpečnosti žáků. Ve školství máme
jasně stanovená pravidla, že nikdo nepovolaný nesmí do budovy bez ohlášení. A
my to ve školách musíme zajistit. Mnoho
rodičů se při zavádění tohoto pravidla cítilo
nekomfortně, ale jsem velmi rád, že všichni nakonec přijali fakt, že škola je místem,
kde je a musí být pro děti vždy bezpečno.
Také z těchto důvodů připravujeme drobné
stavební úpravy, které povedou k oddělení traktu školní družiny od zbytku školních
prostor tak, aby ani po skončení výuky nebylo možné jakkoli ohrozit bezpečnost těch
nejdražších, které vychováváme.
A děkujeme všem, kteří nám s tím pomáhají a drží palce.
ZŠ Komenského 6

První dny studenti strávili v rekreačním
areálu u malebného jezera Dümmer See,
kde na ně čekaly různé seznamovací aktivity
a hry. Celkem devatenáctičlenný česko-německý kolektiv nebylo třeba moc utužovat,
neboť většina účastníků se znala z předchozích setkání. Třetí den se celá výprava přesunula do městečka Norden-Norddeich, malého přístavu na pobřeží Severního moře. Co
zde naše studenty čekalo? Asi nejatraktivnější bylo takzvané Wattwanderung, což je
procházka po dně Severního moře v době
odlivu. Tento přírodní fenomén je od roku
2009 zapsán na listině Světového kulturní-

ho a přírodního dědictví UNESCO a nabízí
opravdu nevšední zážitek. Zkušení němečtí studenti byli na procházku v bahnitém
terénu vybavení holinami, nezkušení Češi
buď obětovali sportovní obuv, nebo se vydali naboso a riskovali i pořezání se ostrými
úlomky ústřicových schránek, což se také
některým přihodilo. Nevšední byla i návštěva stanice na odchov tuleňů. A protože se
Norden-Norddeich nachází v těsné blízkosti
nizozemských hranic, tak se dalším cílem
stalo krásné univerzitní město Groningen.
Poslední zastávkou celého pobytu se samozřejmě stal Hamburk. Nádherná vyhlídka z
budovy Elbphilharmonie, projížďka po Labi
a jeho kanálech mezi opravenými skladovými budovami i obrovskými nákladními
loděmi, procházka známou čtvrtí St.Pauli,
výborný kebab a nakupování dárků, to byly
takové třešničky na dortu celého severoněmeckého putování. 
Klára Ptáčková

Florbalistky vyhrály

Školáci se zdokonalují v technice a baví je to!

Každým rokem je sportem listopadu florbal. Naše mladší děvčata 30. listopadu zazářila v krajském kole. V Pelhřimově děvčata
postupně porazila soupeřky z Pelhřimova,
Jihlavy a Havlíčkova Brodu, pouze s děvčaty
z Moravských Budějovic remizovala. Nikola
Sekničková ze 7.C byla nejlepší hráčkou turnaje, nastřílela 10 gólů. Tímto vítězstvím si
naše družstvo zajistilo účast v kvalifikaci do
republikového finále, které se uskuteční příští rok v únoru.

I holky se nebojí zapojovat elektrické obvody.

Foto: Jakub Axman
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Příspěvkové organizace města

Kultura

ZUŠ hledá... pomůžete?

Městská policie

V příštím roce proběhnou oslavy 90 let
od založení Základní umělecké školy ve
Žďáře nad Sázavou a 150 let od narození
houslisty a skladatele Františka Drdly, po
kterém dnes nese škola pojmenování.

Okno do světa výtvarné tvorby ve Žďáře

Rozsáhlá kontrola restaurací a barů
Na začátku prosince proběhla na území
Žďáru nad Sázavou pravidelná preventivní
akce většího rozsahu, zaměřená především
na kontrolu v souvislosti s prodejem a podáváním alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Tuto preventivní akci koordinovala Policie ČR v součinnosti s Městskou
policií. V průběhu večera a nočních hodin
bylo zkontrolováno celkem 17 restaurací a
barů. Výsledky této kontroly jsou pozitivní, protože nebyla zjištěna žádná nezletilá
nebo mladistvá osoba, která by byla pod
vlivem alkoholických nápojů.

Klub výtvarných umělců Horácka dává
projektem Umění srozumitelně už šest
let počátkem září nahlédnout školní mládeži i veřejnosti pod pokličku umělecké
tvorby.

Rádi bychom sesbírali a následně vystavili co nejvíce dokumentů a fotek, které
nějak souvisejí s naší školou. Proto prosíme
širokou veřejnost, občany města i z okolí,
prostě všechny, kteří vlastní nějaké doklady
(např. i žákovské knížky), fotografie pracovníků i žáků školy, fotografie týkající se Františka Drdly nebo jinak ZUŠ, o zapůjčení pro
účely výstavy v roce 2018. Veškeré informace přijímá a předem za ně děkuje ředitelka
školy Dana Foralová - 725 949 609 nebo
dana.foralova@seznam.cz.
ZUŠ

SPORTIS informuje
Hotel Tálský mlýn – Obsazenost hotelu
v listopadu byla 41,90 % a hotel navštívilo
celkem 281 hostů. V období vánočních svátků, ve dnech 24. - 26. prosince, bude hotel
uzavřen z důvodu malého zájmu klientů o
ubytovací služby a čerpání řádných dovolených našich zaměstnanců. Restaurace bude
uzavřena ve dnech 24. a 25. prosince. Provozovatel hotelu přijme brigádníky, podrobnosti najdete na webu Sportisu.
Hotelový dům Morava – Obsazenost hotelového domu v listopadu byla 87,20 %. Zájemci o umístění reklamních billboardů na
budově (4 volná místa) volejte na telefonní
čísla 603 228 148 nebo 736 267 268.
Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká
pojišťovna) – V současné době probíhá rekonstrukce sociálních zařízení budovy. Zájemci o pronájem prostor sloužících podnikání podrobnosti najdete na webu Sportisu
nebo na telefonním čísle 603 228 148.
Relaxační centrum – V listopadu navštívilo
Relaxační centrum celkem 18133 návštěvníků (z toho bazénovou část 14678, wellness 3346 a solnou jeskyni 109). Do konce
prosince budeme sledovat využívání nové
služby - sobotní saunování dětí, které následně vyhodnotíme a rozhodneme o jeho
možném zařazení do pravidelného rozvrhu. Zatím je o tuto službu minimální zájem.
Zájemci o umístění reklamy volejte na 737
203 054 nebo 603 228 148. Ve vstupní hale
Relaxačního centra byla na začátku prosince instalována stálá výstava fotografií. Provozovatel přijme na brigádu strojníka za
dobrých platových podmínek. podrobnosti
najdete na webu Sportisu.
Zimní stadión – V současné době se stále
realizuje rozšíření zázemí pro stolní tenis v
16

místě bývalé „vodárny“. V nejbližší době začne také rekonstrukce některých šaten. Zájemci o pronájem ledové plochy a veřejné
bruslení sledujte naše webové a facebookové stránky.
Fotbalový stadión – Celý areál bude v prosinci uzavřený. Zaměstnanci čerpají řádnou
dovolenou a fotbalisté mají přípravu v jiných prostorách. Intenzivně se pracuje na
převodu umělé travnaté plochy z TJ Žďár
nad Sázavou na Město Žďár nad Sázavou v
souvislosti s nutnou výměnou starého opotřebovaného umělého povrchu za nový,
aby na něm mohla probíhat soutěžní utkání. Atest na stávající umělou hrací plochu
končí 18. října 2018. Zájemci o pronájmy
fotbalových ploch na leden 2018 volejte na
734 760 598.
Streetpark – V souladu s návštěvním řádem je areál v současné době, pokud jsou
nevyhovující klimatické podmínky, uzavřen.
Informace získáte na 737 203 054 od vedoucího úseku sportu. Připravujeme změnu a
úpravu našich webových stránek tak, aby na
ně bylo zařazeno nové středisko Streetpark.
Lyžařské tratě – Všechny mechanismy jsou
připraveny na zimní provoz a budeme čekat
na první sníh. Smlouvy na užívání pozemků
jsou uzavřeny, takže nic nebude bránit zahájení úpravy kvalitních běžeckých tratí tak,
jak jsou lyžaři v posledních letech již zvyklí.
Tenisové kurty – Na příští rok jsou připraveny velké změny v podobě rekonstrukce
čtyř tenisových kurtů (1-4), výstavby společného zázemí pro tenis a fotbal a nafukovací
haly, která by měla fungovat již příští zimní
období. Tenis (a částečně i fotbal) se tak po
dlouhých letech dočká výrazného zlepšení
podmínek.
SPORTIS

Grafička Jana Zabloudilová a sochařka Monika Vosyková připravily i v tomto roce dílnu
grafickou a dílnu prostorové tvorby a Jana
Mikysková dílnu keramickou. V souvislosti
se znovuzrozením sochy Rostislava Magniho proběhla pod vedením Patrika Vlčka i
dílna restaurátorská. Tradiční přednášku Jak
se dělá fotografie připravil Ivo Holán a před-

nášku o české krajinomalbě Jan Dočekal. Už
čtvrtým rokem je akce propojena s výstavou uměleckých děl v rámci Slavností jeřabin a týká se tak nejen žáků základních škol
a studentů gymnázia, ale i veřejnosti. Derniéra výstavy provázená zasvěceným slovem
Jana Dočekala se už stala společenskou
událostí. Pokud jde o práci s mládeží, od
prvního ročníku 2012 vzrostl počet účastníků z 60 na více než 350. Oslovení většího počtu žáků už může ovlivnit jen výše finanční
podpory, kterou akci dává Město Žďár nad
Sázavou a Kraj Vysočina, za což jim patří dík.
Oskar Brůža

Opilec v křižovatce
V nočních hodinách bylo občany oznámeno, že se v křižovatce Dolní, Jungmanova, Wonkova a Sázavská nachází pravděpodobně podnapilý muž a svým chováním
zde ohrožuje bezpečnost silničního provozu. Na místo byla neprodleně vyslána hlídka a muž byl dále monitorován i pomocí
městského kamerového dohlížecího systému. Strážníkům se podařilo na místě zjistit,
že se jedná o 64 letého muže, kterému byla
naměřena hodnota 2,48 promile alkoholu v
dechu. Naštěstí zde nedošlo k dopravní nehodě nebo jiné újmě na zdraví. Vzhledem k
agresivitě tohoto podnapilého muže, který
odmítal respektovat hlídku MP, bylo proti
němu nutné použít donucovací prostředky
a pouta. Po nezbytných úkonech a vyšetření
lékařem byl muž převezen strážníky do protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě.
Nezajištěné vozidlo
V neděli v odpoledních hodinách bylo
od občana přijato oznámení, že na parkovišti za Batyskafem je otevřené vozidlo a nikdo se v jeho blízkosti nenachází. Na uvedené místo se dostavila hlídka strážníků, která
zjistila, že se jedná o osobní vozidlo Toyota.
Dalším šetřením hlídky bylo zjištěno, že
majitelkou vozidla je žena, která navštívila
Relaxační centrum a zapomněla si svůj vůz
zamknout. Naštěstí po prohlídce vozidla
konstatovala, že jí nic nechybí. Dotyčná byla
strážníky upozorněna, že povinnost zamknout vozidlo vyplývá z příslušného zákona
o provozu na pozemních komunikacích a
není splněna, může se jednat ze strany řidiče nebo majitele vozidla o přestupek.

Nový web městské police
Od začátku prosince funguje nový web
městské policie. Ten najdete přímo na webu
města Žďár nad Sázavou v záložce „Samospráva.“ Na webu městské policie funguje
samostatná dotazovna, kamerový systém,
přehled vyhlášek a seznam odchycených
psů. Najdete zde také kontakty na městskou
policii. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte na strážníky městské policie obrátit.
Luboš Skřivánek, MP

Regionální muzeum vás
zve na výstavy
Když štědrovka zavoní

Až do 7. ledna se můžete v Regionálním
muzeu seznámit s tradičními horáckými
adventními a vánočními zvyky. Dozvíte se,
co se dělo o svatoondřejské noci, jak probíhal Štědrý den od rána až do půlnoci a jaké
zvyky se vázaly se svátky Mláďátek, Jana
Evangelisty a Třech králů. Nechybí praktické
ukázky štědrovečerní magie včetně odlévání cínu, hádání budoucnosti pomocí hrníčků nebo polínek a pouštění skořápek. Šťastnější návštěvníci zahlédnou i zlaté prasátko.
Vánoční výzdoby se dočkala také trvalá expozice v Moučkově domě.

Velká válka očima Antonína
Kurky

Děti na dílna prostorové tvorby.

Foto: archiv Klubu výtvarných umělců Horácka

Od 23. ledna do 18. března 2018 bude
v Regionálním muzeu výstava fotografií
Antonína Kurky, který byl feldweblem (šikovatel, nejvyšší poddůstojnická hodnost) v
rakouské armádě. Do armády byl odveden v
roce 1915 a většinu válečné doby strávil na
italské frontě. Sloužil v 81. pluku, kam rukovala značná část mužů ze Žďárska. Na snímcích jsou reálie ze života vojáků v letech
1915–1918: jak jedí, popíjejí, stavějí si odvšivárnu nebo pohřbívají kamaráda. Nechybí
záběry detailů v krajině, které už dnes neexistují: dřevěné kostely, domky chalupníků,
baráky, které si vojsko v Alpách budovalo ve
skalních stěnách. Unikátní jsou záběry na
vojenskou techniku, která v Alpách musela
být dopravovaná pomocí soumarů.
Regionální muzeum

Žďárem v lednu opět zazní tříkrálová koleda. Zapojte se!
Od 1. do 14. ledna 2018 vyrazí již poosmnácté do ulic našeho města tříkrálové
skupinky. V letošním roce bylo do Tříkrá-

Tříkrálová sbírka je na Žďársku již zaběhlá tradice.

lové sbírky na území Žďáru nad Sázavou včetně jeho místních částí zapojeno
zhruba 150 koledníků. Těm se podařilo

Foto: Zbyněk Čech

ve 36 tříkrálových kasičkách vykoledovat 174 904 korun.
Ve farnosti sv. Prokopa ve Žďáře nad
Sázavou plánují koledu na sobotu 6. ledna 2018. „Žďárští koledníci tak mohou začít
svoji tříkrálovou pouť ranní mší svatou v osm
hodin, kde dostanou i požehnání na cestu,“
sdělila Veronika Dobrovolná, jedna z organizátorek sbírky. Spolupráci si žďárská Charita velmi pochvaluje i s místními skauty,
Biskupským gymnáziem, oběma farnostmi i
městem Žďár nad Sázavou. Pokud se chcete
stát koledníkem, ozvěte se koordinátorce
Tříkrálové sbírky na 777 755 444 nebo dc@
zdar.charita.cz.
Zároveň jsou všichni srdečně zváni na
tradiční Tříkrálový koncert, který bude věnován všem koledníkům, dárcům a dobrovolníkům. Koncert se uskuteční v neděli
14. ledna v 17 hodin v kostele sv. Kunhuty
v Novém Městě na Moravě. Účinkuje schola mládeže „Jakoby“ z Dalečína a uskupení
mladých hudebníků z Nového Města na
Moravě.
(red)
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Zaostřeno na Žďár slaví třetí narozeniny. Co nás čeká příští rok?
Fotografická soutěž Zaostřeno na Žďár
má za sebou dva úspěšné ročníky. Již
brzy se dozvíte, kdo se stane celkovým
vítězem ročníku 2017. Ale ještě, než se
tak stane, pojďme se podívat na to, co
nás čeká v následujícím roce.
Opět bude v každém Žďárském zpravodaji vyhlášeno téma na nadcházející měsíc.
V průběhu měsíce můžete následně zasílat
své fotografie. Po ukončení budou přijaté fotografie uveřejněny na facebookové
stránce města, kde bude moct veřejnost
hlasovat. Každý měsíc bude vyhlášen vítěz.
Na konci roku poté porota vybere absolutního vítěze.
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 2018 - příslušný měsíc. V emailu připište 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.
(red)

2. místo v roce 2016

Témata na rok 2018:
I. Zaostřeno na zimní radovánky

III. Zaostřeno na světlo a tmu
IV. Zaostřeno na nový život
V. Zaostřeno na luční kvítí
VI. Zaostřeno na majestátnost stromů
VII. Zaostřeno na letní dovolenou
IX. Zaostřeno na žďárské houbaře
X. Zaostřeno na Českou republiku
XI. Zaostřeno na hudbu okolo nás i v nás
Foto: Aneta Ležáková

Vánoční kufrování aneb trocha orientačního běhu

Foto: Hana Vykoukalová

II. Zaostřeno na to, co spí pod sněhem

Vítězná fotografie v Zaostřeno na Žďár 2016

Ze sportu

XII. Zaostřeno na vás! (volné téma)

Kdo bude moderovat
2. reprezentativní ples společnosti
SATT?

I v zimě se konají závody v orientačním běhu.

Foto: archiv

Nechceš na Vánoce sedět jen doma, ale
rád bys vyrazil i do přírody? Přijď 27.
prosince na Vánoční kufrování. Jedná se
o ukázku městského orientačního běhu,
který si užijí i úplní začátečníci. Dobrovolné vstupné bude následně věnováno
na Tříkrálovou sbírku.
Sraz na Vánoční kufrování je ve 13 hodin
u Orlovny. Zasoutěžit si mohou nejmenší
děti s rodiči, děti samostatně, dorostenci i
dospělí. Vše si na začátku ukážeme a poté
bude připravena vzorová městská trať.
Orientační běh na Vysočině patří k oblíbeným sportům se silnou členskou základnou. Náš kraj má i velice pěkné výsledky
v českém i evropském prostředí, k čemuž
přispívá i žďárský oddíl – častá medailová
umístění zejména ve veteránských kategoriích.
(red)

Žďárští volejbalisté sbírají úspěchy. Přidat se k nim můžete po celý rok
Volejbalový oddíl TJ Žďár nad Sázavou
má za sebou již 64letou historii a v posledních letech prožívá velký rozvoj a
řadí se k nejúspěšnějším oddílům nejen
ve Žďáře, ale i na Vysočině.
Jako jeden z mála volejbalových oddílů v
regionu se věnuje jak dívčí, tak i chlapecké
složce, a to ve všech věkových kategoriích
(od přípravky až po juniory), navíc má v
obou kategoriích také týmy dospělých, a to
jak družstva A, hrající celostátní 2. ligu, tak i
družstva B, která jsou rezervou obou A-týmů
a hrají krajský přebor. Oddíl má v současné
době více jak 170 členů a 12 družstev.
Nejúspěšnějším družstvem oddílu jsou
muži, kteří již 6. sezonu hrají 2. ligu a po
polovině letošní soutěže jim patří 1. příčka.
Výborně si vedou také ženy, které jsou ve 2.
lize na 3. místě. Z mládežnických týmů se
daří zejména juniorkám, které jsou v čele
krajské soutěže.
Velká pozornost je věnována mládeži a trenérské práci, kterou v rámci oddílu
vykonává více jak 20 trenérů a asistentů. V
sedmi mládežnických družstvech je cca 100
mladých volejbalistů a volejbalistek, největ-

ší početní zastoupení má přípravka, kde se
v současnosti volejbal učí hrát více jak 35
chlapců a dívek ve věku 6-11 let.
Podrobné informace o volejbalovém oddílu, jeho výsledcích, možnostech přihlášení dětí do volejbalové přípravky, kde nábor
chlapců i dívek probíhá neustále, najdete

na www.volejbalzr.cz či na facebookovém
profilu Volejbal Žďár nad Sázavou.
Děkujeme Městu Žďár nad Sázavou a
všem našim dalším sponzorům za všechny
druhy podpory, která nám umožňuje podávat co nejlepší výkony.
Pavel Veselý

Žďárské juniorky bojují o míč v zápase proti Třebíči.

Foto: Pavel Veselý

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
11. prosinci 2017 celkem 21 192 občanů ČR přihlášených k trvalému pobytu.

Leoš Mareš

Marek Eben

Petr Rychlý

Jára Cimrman

Chcete vyhrát dvě vstupenky na ples? Zašlete správnou odpověď do 5. ledna na soutez@zdarns.cz!
Kromě odpovědi připište ještě telefonní číslo, ať Vás v případě výhry můžeme kontaktovat.
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(Statistika: listopad 2017 - 21 194, říjen
2017 - 21 214, září 2017 - 21 240, 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)

Děti narozené v lednu, září a říjnu 2017
Michael Jirků 		
Amálie Žáková 		
Adam Meder		
Barbora Šustáčková
Dagmar Šedo 		
Nikola Nekovářová
Vít Přikryl 		
Vojta Zábranský 		
Matěj Kneslík 		
Sofie Páralová		
Lucie Tomková 		
Amálie Dobrovolná
Radomír Strnad		

04.01.
05.09.
11.09.
08.10.
10.10.
12.10.
16.10.
20.10.
25.10.
25.10.
25.10.
26.10.
27.10.

ZR 6
Ves.
ZR 3
ZR 6
ZR 3
ZR 3
ZR 1
ZR 4
ZR 4
ZR 2
ZR 4
ZR 7
ZR 7

Životní jubilea v prosinci 2017
Božena Šimková 	

04.12. 85 let ZR 3

Karla Randáčková 	
Milan Mátl 	
Anna Tulisová 	
Miloslava Trojánková 
Marta Vyklická 	
Jan Hubáček 	
Josef Němec	

08.01. 93 let ZR 4
14.01. 80 let ZR 6
16.01 90 let ZR 5
17.01. 92 let ZR 7
29.01. 96 let ZR 3
31.01. 85 let ZR 3
31.01. 91 let ZR 6

Srdečně gratulujeme!
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INZERUJTE
ve Žďárském zpravodaji.
Dejte o sobě vědět jedenácti tisícům
domácností v našem městě a okolí.
Ceník a podrobné informace o možnosti inzerovat
ve Žďárském zpravodaji naleznete na webových
stránkách města WWW.ZDARNS.CZ v sekci Žďárský
zpravodaj.

te

Pojď

TT
A
S
e
pl Jitušku
a
pro
vídk
a
D
a

Případné objednávky na příští rok směřujte na e-mailu
inzerce@zdarns.cz. Uzávěrka příjmu inzerce pro
lednové číslo je 5. ledna 2018.
Na webu města naleznete
objednávkový formulář
pro snadné zadání vaší inzerce.
www.zdarns.cz/mestsky-urad/zdarsky-zpravodaj/inzerce

Dotazy, objednávky, podklady:
Jakub Axman
tel.: 733 465 035, e-mail: inzerce@zdarns.cz
Inz_ZDAS_Ples_183x129_print_Sestava 1 01.12.17 9:21 Stránka 1

Ples
XVI.

Předtančení
taneční
skupina
SMYK
Předprodej
na vrátnici
ŽĎAS, a. s.
rezervace
na telefonu:

566 642 650
Vstupné

200,- Kč
www.ZDAS.com
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OD SWINGU PŘES ROCK 'N' ROLL K SOUČASNÝM HITŮM

REPREZENTAČNÍ

SOBOTA

3. února 2018
Dům kultury Žďár n. Sázavou
začátek 19:30 hodin
K tanci a poslechu hrají
TIMBRE MUSIC Petra Chudoby
a Cimbálová muzika BROLN

PLES 2018
2. reprezentativní ples akciové společnosti SATT

20. ledna od 19 hodin

ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

Dům kultury Žďár nad Sázavou

Chcete pracovat pro špičku
v oboru strojírenství
a metalurgie?

Hvězda večera

► ŽĎAS je Vaše volba!

SLZA

Cena vstupenky 350 Kč

Moderuje

Petr Rychlý

Hraje CB CITY music
BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

HLEDÁME odborníky do ﬁrmy:
►Obsluha obráběcího
centra

►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.com

Ples finančně podpoří Jitušku a Davídka Nehybkovy.
Pomoci můžete i příspěvkem na transparentní účet: 224270368/0600

Vstupenky bude možné zakoupit v zákaznických centrech SATTu (www.satt.cz/kontakty)
a v turistickém informačním centru Ždár nad Sázavou od 1. prosince 2017.
Žďár nad Sázavou | Nové Město na Moravě | Bystřice nad Pernštejnem | Velká Losenice

Více informací o programu plesu na

www.plesatt.cz
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Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
pondělí 18. prosince, 9.00 a 11.00
Don Quijote de la Ancha
Městské divadlo

DIVADLO
středa 27. prosince, 20.00
GT Hlinsko
kulturní centrum Batyskaf

středa 10. ledna 2018, 9.00, 11.00 a 14.00
čtvrtek 11. ledna 2018, 8.45 a 11.00
Terezka a kouzelné autíčko
Městské divadlo

KULTURNÍ AKCE
úterý 19. prosince, 16.00
Živý betlém
náměstí Republiky

DUCHOVNÍ AKCE
neděle 24. prosince - ŠTĚDRÝ DEN
Vigilie narození Páně
16.00 kostel sv. Prokopa (mše svatá pro děti)

sobota 23. prosince, 21.00
Vánoční večer u piana
Jazzmine club

Půlnoční mše svatá
21.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

neděle 24. prosince - ŠTĚDRÝ DEN, 17.30
Troubení z věže
věž kostela sv. Prokopa

Půlnoční mše svatá – Jan Jakub Ryba: Hej Mistře
(chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr učitelů ZUŠ)
24.00 kostel sv. Prokopa

pondělí 25. a úterý 26. prosince, 14.00 až 16.00
Otevřená bazilika a poutní kostel – Žďárský betlém
bazilika Nanebevzetí P. Marie, kostel na Zelené hoře

pondělí 25. prosince
Mše svatá
7.30, 18.00 kostel sv. Prokopa

pondělí 1. ledna 2018, 17.30
Novoroční ohňostroj
náměstí Republiky

Jan Jakub Ryba: Hej Mistře
10.30 kostel sv. Prokopa
(chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr učitelů ZUŠ)

sobota 13. ledna 2018, 20.00
Disko-V
Dům kultury

Mše svatá
9.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

VZDĚLÁVACÍ AKCE
pondělí 18. prosince, 9.00 až 11.00 a 13.00 až 17.00
Vánoční dílny
Active-SVČ, Horní 2

Dětské pásmo u jesliček
14.30 kostel sv. Prokopa

středa 20. prosince, 14.00
Tradiční vánoční tvořivá dílna
Knihovna M. J. Sychry

KONCERTY
úterý 19. prosince, 19.00
Jakub Smolík
Dům kultury

úterý 9. ledna 2018, 9.30
První pomoc pro seniory
Senior Point, poliklinika

středa 20. prosince, 19.00
Fleret a Zuzana Šuláková
Městské divadlo

úterý 9. ledna 2018, 16.30
Bystření hlaviček
Family Point, poliklinika

čtvrtek 21. prosince, 16.00
Vánoční koncert dětí z kroužků
sál Active-SVČ, Horní 2

SPORTOVNÍ AKCE
úterý 19. prosince, 14.30
Velká střelecká soutěž o vánočního kapra
sál Active-SVČ, Horní 2

čtvrtek 21. prosince, 20.00
Cimbálovka Sylván
kulturní centrum Batyskaf
pondělí 25. prosince, 21.00
Vánoce s Fugou
kulturní centrum Batyskaf
úterý 26. prosince, 17.00
FONS – Zpívej v čase vánočním
bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
sobota 30. Prosince, 16.00
Svatopluk – Vánoční koncert
kostel sv. Prokopa

VÝSTAVY
úterý 9. ledna až neděle 4. února 2018
Václav Mach Koláčný - obrazy
úterý až pátek 10.00-12.00 a 14.00-17.00
sobota a neděle 14.00-17.00
Galerie Stará radnice
pondělí 8. ledna až pondělí 19. března 2018
Od Algoritmů k polarizaci aneb Hrátky s láskou
pondělí až pátek 9.00-18.00
vestibul Čechova domu

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

