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Pašije připomněly Kristovo ukřižování a vzkříšení
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Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou
Zdeněk
Navrátil
starosta města
Žďáru nad Sázavou

Osvobození Žďáru v květnu roku 1945
Žďársko bylo osvobozeno mohutným náporem sovětských vojsk v průběhu 9. a 10. 5. 1945. Přestože k bojovým akcím docházelo výjimečně,
nicméně i poslední pohnuté hodiny války přinášely někomu život a jinému smrt. Ustupující Němci neváhali, kdykoliv použít sílu a především
zadní voje zajišťující ústup se dostaly do několika střetů s odbojáři, ozbrojenými civilisty a průzkumnými jednotkami Rudé armády.
Během 9. 5. byly osvobozeny obce ležící po obou stranách státní silnice spojující Brno, Velkou Bíteš, Velké Meziříčí, Měřín a Jihlavu. Tato
komunikace měla velkou důležitost pro Wehrmacht i Rudou armádu. Další směr ruského postupu probíhal po okresní silnici Tišnov-Dolní
Loučky-Křižanov. Využity byly i trasy vedlejšího významu.
Spádová oblast města Žďáru tvořící severozápadní cíp pozdějšího okresu Žďár nad Sázavou tvořila poslední z pěti částí kraje, jehož
obyvatelé se dočkali svobody. Město tvořilo významný komunikační uzel, ve kterém se sbíhalo několik silnic. Nacházela se zde rovněž zastávka
železniční tratě Tišnov-Německý Brod. K zásadním komunikacím náležely silnice vinoucí se směrem na západ k Přibyslavi a Německému Brodu,
na jihozápad k Jihlavě a na severozápad ke Žďírci nad Doubravou. S příchodem konce války důležitost zdejších komunikací nabyla na významu,
neboť je využívaly jednotky německé skupiny armád Střed polního maršála Ferdinanda Schörnera snažící se uniknout z frontového pásma
do americké zóny v jihozápadních Čechách. Nelze opomíjet, že Žďár a komunikace do něj i z něj vedoucí ležely na jednom z hlavních sbíhavých
směrů Pražské operace zahájené Rudou armádou ve dnech 6. a 7. května.
Vzrušení obyvatel města vzrostlo zejména 5. 5., kdy se dozvěděli o Pražském povstání a o výzvách k odporu vůči okupantům. Revoluční
nálady byly ze strany Němců mírněny demonstrativními jízdami tanků typu Panzer IV a Panther V ze zdejší opravny a propagandistickým
vysíláním z malého autobusu na náměstí. Do města, k prostorům nádraží, Lnářské školy a Tomanovy cihelny nejpozději 8. 5. dorazila jedna
z početných kolon německých tanků a obrněných vozidel, jejíž velitel hrozil, že v případě provokace srovná město se zemí. Jednalo se o obrněnou
kolonu Panzer-Regimentu Feldherrnhalle 1, náležící do sestavy Pancéřové divize Feldherrnhalle generálmajora Güntera Papeho z 1. tankové
armády. Uvedené obrněné jednotky v průběhu 8. 5. město opustily, nicméně hustý provoz Wehrmachtu na zdejších silnicích nepolevoval,
neboť frontová linie západně od Brna se definitivně zhroutila. Žďárskem ustupovaly především dva mohutné proudy vinoucí se od Olomouce
a Brna. K nejvýznamnějším uskupením v daném prostoru náležela 1. tanková armáda a 6. pancéřová divize, náležící do její sestavy.
Válečné drama ve městě vyvrcholilo dne 9. 5., kdy na jeho katastru zahynulo nejméně 18 civilních
obyvatel, z nichž 6 bylo popraveno příslušníky Waffen-SS na náměstí v prostoru před dnešní
Československou obchodní bankou. Od ranních hodin pronásledovaly ustupující německé kolony
sovětské letouny a kolem půl deváté byli obyvatelé města varováni, že může dojít k leteckému
úderu, neboť hasiči na ochozu kostela sv. Prokopa zaznamenali u Mělkovic na obloze podezřelé
obláčky. Většina lidí se odebrala do krytů a sklepů a kolem tři čtvrtě na devět se v blízkosti města
ozvaly první detonace, neboť sovětští letci napadli vozidla na příjezdových komunikacích do Žďáru.
Letecké údery nad Žďárskem a Vysočinou prováděla 5. letecká armáda 2. Ukrajinského frontu,
která 9. května uskutečnila nejméně 544 bojových vzletů s přibližně 340 letadly. V 9 hodin ráno
9. května se sovětské letouny objevily přímo nad Žďárem. Jednalo se o 6 bitevních strojů Iljušin IL-2
Šturmovik, provázených stíhačkami neznámého typu. Piloti pátrali po přítomnosti nepřátelských
kolon, na které posléze zaútočili. Výsledkem náletů bylo zranění několika obyvatel, smrt jednoho
z nich, zničení a poškození několika domů.
V průběhu 9. května, pravděpodobně po 13 hodině vypukla ve městě intenzivní a zmatená
palba, která v důsledku nekonečného proudu ustupujících německých jednotek pokračovala
po celou noc a vyžádala si několik mrtvých a raněných obyvatel. Ušetřeno nebylo ani několik domů,
které lehly popelem. Agresivně si počínali zejména příslušníci jednotek Waffen-SS. Detonacemi
a požáry bylo zcela zničeno 33 budov a celých 90 % domů bylo poškozeno. Zahynulo rovněž několik
desítek příslušníků Wehrmachtu. Město zaplněné opuštěnými vozidly, zejména na Havlíčkově
Osvoboditelé s obyvatelkou Žďáru
náměstí, poházenou výstrojí a výzbrojí, mrtvými těly lidí a koní, to vše doplněno dýmem stoupajícím
ze spálenišť skýtalo žalostný pohled.
Nicméně, Rudá armáda se již blížila. První průzkumný jezdecký oddíl se objevil na okraji města kolem šesté hodiny ranní 10. května. Posléze
Žďárem projela skupina sovětských tanků T-34/85, které se valily dál ke Žďírci nad Doubravou a k Praze. Na náměstí se zastavily až nákladní
vozy, obsazené pěchotou, které vzápětí obklopili jásající obyvatelé. Šest dlouhých let toužebně očekávaná svoboda nastala.
Žďársko a město Žďár bylo osvobozeno vojsky 2. Ukrajinského frontu maršála Rodiona Jakovleviče Malinovského. V případě města se
konkrétně jednalo o 51. střelecký sbor náležící do sestavy 40. armády generálporučíka Filipa Fedosjeviče Žmačenka. Uvedená armáda tvořila
během osvobozování Československa krajní pravé křídlo celého frontu vcházející do styku s levým křídlem 4. Ukrajinského frontu generála
Andreje Ivanoviče Jeremenka, prodělala od roku 1941 řadou významných bitev, nejenom na území SSSR, ale i ve Východní Evropě a její vojáci,
kterým bylo dáno přežít náleželi ke zkušeným veteránům.
PhDr. Pavel Elbl

Vážení spoluobčané,

je mi velkou ctí vás opět pozdravit ze
stránek Žďárského zpravodaje v začínajících
jarních dnech. Příroda se probouzí, začínají
„jarní práce na zahrádce“. A také naše město
začíná nejen s přípravou investičních aktivit
pro tento rok, ale i s běžnou komunální činností vztahující se k tomuto období.
V dnešním úvodníku bych se chtěl více
věnovat tématu připravované Strategie pro
centrum města. V průběhu letošního jara
se mají možnost všichni občané prostřednictvím ankety vyjádřit k tomu, která část
centra města by si zasloužila větší pozornost. Vaše názory, doplněné o pohled zastupitelů, městského architekta, názor odboru
rozvoje či stanovisko správců inženýrských
sítí, se pak stanou podkladem pro zpracování finální verze strategie. Pokud by takový
materiál byl následně schválen zastupiteli, město získá dlouhodobou představu o
tom, jak a kdy realizovat jednotlivé kroky při
obnově srdce našeho města. Budeme rádi,

když svůj názor v této věci vyjádříte v hlasování, a to ať už v papírové formě, či elektronicky na www.zdarns.cz.
Začátek roku byl ve znamení úspěchů
žďárských sportovců. Nejvýznamnější je jistě účast Žďáráků na zimních olympijských
hrách korunovaná stříbrnou medailí rodačky Martiny Sáblíkové. Velkým úspěchem
jsou i výhry volejbalistů a volejbalistek v
rámci jejich soutěží či spanilá jízda hokejových Plamenů v play-off druhé hokejové
ligy. Fotbalisté se drží na čele divizní tabulky, také jim budeme držet palce. Dařilo se
samozřejmě i dalším týmům, a to jak u dospělých, tak mládežníků. Gratulace směřují
třeba k žačkám ze základní školy na ulici
Švermově, které vybojovaly třetí místo v
rámci celorepublikového finále florbalistek.
Velké poděkování za vzornou reprezentaci pak míří k hokejovému týmu žďárských
„Starých pušek“, které v únoru přivezly z
Kanady pohár pro mistry světa v tzv. rybníkovém hokeji.
Dovolte, abych Vás rovněž pozval na
některé akce, které nás v nejbližších dnech
čekají. První z nich je určitě Žďárská filipojakubská noc, tedy klasické „čarodějnice“,
kde se potkáme opět 30. dubna ve volnočasovém areálu na Libušíně. 8. května se pak
můžeme těšit na první ročník Žďárské krojované pouti, kdy si výstupem ke kostelu na
Zelené hoře a slavnostním programem připomeneme duchovní rozměr žďárské pouti.
A to dříve, než se nám pak o víkendu rozjede pouťové veselí v areálu na Bouchalkách.
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Od května se znovu rozjede série Žďárských
farmářských trhů a závěrem května se můžeme těšit na tradiční zámecký Den otevřených zahrad.
Závěrem bych chtěl poděkovat těm z
vás, kteří přiložili ruku k dílu v rámci jarního
úklidu našeho města. Přeji Vám krásné jarní
dny a těším se, že se třeba na některé z výše
jmenovaných akcí potkáme.
Zdeněk Navrátil

AKTUÁLNĚ: První jarní paprsky vylákaly skejťáky ven ze skrýší
Jaro právě začalo a s ním se blíží i brzké
otevření skateparku. Kdo ale šel kolem
řeky, mohl si všimnout, že skejťáci si sami
pro sebe skatepark již otevřeli.
Vloni na podzim byly dokončeny zásadní
práce na novém skateparku. Ty zahrnovaly
vybudování betonové vany a usazení překážek na povrch. Ovšem počasí již neumožňovalo skatepark otevřít a předat skejťákům
tak, aby si jej mohli užít.
Jak vylezly první jarní paprsky, v okolí
skateparku se začalo shromažďovat mnoho
lidí užívajících si jízdu a dovádění na umělých překážkách. Skatepark ještě oficiálně
otevřen není, protože je třeba dodělat drobné terénní úpravy, ovšem to návštěvníkům
nijak nevadí.
Během května by mělo být vše hotovo.
A proto je oficiální předání a zahájení provozu naplánováno na sobotu 2. června. To
znamená, že od června budou moct všichni
skatepark využívat bez omezení.
(red)

Skejťáci si užívají nově vybudovaný skatepark

Foto: archiv
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Cenu města získal letos Jiří Libra.
Je již třetím držitelem v historii
Zastupitelé na svém březnovém zasedání rozhodli, že třetím držitelem Ceny
města Žďáru nad Sázavou se stane Jiří
Libra. Člověk, který je bytostně spjatý
se žďárskou hudební – sborovou scénou.
Rozšíří tak řadu držitelů tohoto ocenění,
kterými jsou Martina Sáblíková a Jaroslava Doležalová.

„V letošním roce jsme přijali pět nominací
na Cenu města Žďáru nad Sázavou. Ty následně vyhodnotil Výbor pro udělování Ceny
města Žďáru nad Sázavou a jednomyslně
doporučil Jiřího Libru zastupitelstvu města ke
schválení,“ říká Blanka Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu.
Jiří Libra se narodil na Vysočině a k hudbě se v mládí moc nedostával, neboť žil na
vesnici. První hudební ukázky proto poslouchal v rádiu. Po druhé světové válce se o
hudbu začal zajímat již více a ve 13 letech
měl svou vlastní kapelu, se kterou vystupoval po zábavách v okolí.
Jiří Libra se narodil na Vysočině. O hudbu se začal zajímat až po skončení druhé
světové války. Ve 13 letech hrál v žákovském orchestru a měl svou vlastní kapelu.
Po studiu na pedagogickém gymnáziu, pedagogickém institutu a praxi ve vojenské
hudbě, nastoupil v roce 1963 do Žďáru, kde
začal učit na 2. základní škole. Po pár letech
ovšem školy vystřídal, protože se stal ředitelem vedlejší „trojky“. Na obou školách založil
dětské pěvecké sbory.
V roce 1973 jej oslovil Karel Petráň, vedoucí tehdejšího odboru školství městského úřadu a získal jej jako vedoucího budoucího reprezentačního sboru města. Spolu

Farmářské trhy startují opět ve Žďáře

Setkání
s občany

s Librou spolupracovaly v počátcích práce
Žďáráčku učitelky Jana Pospíšilová a Blažena Hralová. Od vzniku sboru uplyne letos 45
let, přesto Žďáráček hrdě reprezentuje město díky pokračovatelům Jiřího Libry, jeho žákům - paní Kynclové, Foralové a Schmidtovi.
Bývalí členové Žďáráčku vytvářejí v našem
městě nová pěvecká seskupení, či pokračují
v pěveckém sboru Svatopluk
Jiří Libra stál v roce 1994 u vzniku sboru
Musica sarensis, který úspěšně reprezentoval město v mezinárodních soutěžích. Řadu
let vedl přípravný dětský sbor CVRČCI a vyučoval hudební teorii na základní umělecké
škole. Několik let vedl také dechovou hudbu Jednotného klubu pracujících. Společně
s Janem Duchalíkem napsali kroniku žďárského hudebního života 20.století - kniha
je k dispozici v Knihovně M. J. Sychry a je
rovněž umístěna na internetu.
„Jsem moc rád, že se nám podařilo dostat
Cenu města Žďáru nad Sázavou mezi lidi. Pět
navržených občanů na toto ocenění je toho
jasným důkazem,“ popisuje s úsměvem Josef Klement, místostarosta Žďáru nad Sázavou. Právě z iniciativy současného vedení
vzešel impuls k vytvoření ocenění, které je
udělováno Žďáráky Žďárákům. To znamená,
že jakýkoli občan může nominovat své spoluobčany, o kterých si myslí, že svým životem nebo dílem přispěli k rozvoji, zlepšení
nebo propagaci města Žďáru nad Sázavou.
Občané mohou navrhovat Žďáráky na
Cenu města Žďáru nad Sázavou v průběhu
celého roku. Poslední den pro podání návrhu je 31. prosince 2018.
(red)

První květnovou středu roku 2018 se uskuteční další setkání s občany města, tentokrát
přijměte pozvání na komentovanou procházku s městských architektem Zbyňkem Ryškou na téma Strategie Centrum..
Kdy:
Kde:
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2. května 2018
od 17 hodin
před Starou radnicí
náměstí Republiky

Zajímá Vás, jak by jednou mohlo vypadat
centrum našeho města? Přijďte na komentovanou procházku s městským architektem a vedením Města Žďáru nad Sázavou.
Procházka začne u Staré radnice a bude
pokračovat přes jednotlivé lokality centra.
Pokud se budete chtít připojit v průběhu
procházky, prosím kontaktujte Radku Remarovou na tel. čísle 778 744 303.

Omluva za chyby
Jménem šéfredaktora bych se chtěl velice omluvit za chyby, která vznikly v březnovém čísle Žďárského zpravodaje.
Došlo k chybně uvedené době působení
Ivany Miklíkové na odboru majetkoprávním. Zde působila pět let a nyní stále působí
na Městském úřadě na jiném odboru.
Dále se omlouvám radnímu Radku Černému, který je členem zastupitelského klubu ODS. V minulé anketě zastupitelů bylo
chybně uvedeno, že je členem klubu ČSSD.
Tyto chyby mě velice mrzí.
Jakub Axman

K dobrému jménu našeho města patří
i pořádání farmářských trhů. „I letos se budou občané moci šestkrát setkat na našem
náměstí a nakoupit české potraviny. Vše
bude probíhat v již dobře zaběhlých kolejích
spolupráce mezi koordinátorkami Kateřinou
Fialovou, Janou Vinopalovou a pracovníky
Městského úřadu,“ popisuje Zdeněk Navrátil, starosta města. Jana Vinopalová, jedna
z organizátorek, přibližuje, že jejich cílem je
zvyšovat kvalitu farmářského trhu, a naopak
to není o tom, že se pozve spousta prodejců
jen proto, aby zaplnili celé náměstí. Cílem je
provozovat poctivé farmářské trhy.
Na výběr prodejců bedlivě dbá Kateřina
Fialová a dodává: „Prodejci na našem trhu
jsou výhradně malé a středně velké zemědělské podniky, drobní pěstitelé, pekaři či řezníci.
Chceme, aby se na trhu líbilo všem, jak prodejcům, tak i kupujícím, ale i skvělému hudebnímu doprovodu.“ Bez hudby si lze Žďárské
farmářské trhy představit jen těžko. Hudebníci si již vydobyli svůj věhlas. Spousta návštěvníků chce jen nasát atmosféru a živé
hraní jim to zpestří.
„V minulém roce se nám podařily dvě věci.
Mezi první skvělou věc řadíme rozšíření prodejců o prodejce s přebytky ze zahrad. Setkat
jsme se tedy mohli s prodejem přebytků borůvek z Jiříkovic a na podzim pak s přebytky česneku z Bohdalce. Doufáme, že se letos najdou
další dobré duše, které nabídnou svoji úrodu
na některém z trhů,“ doplňuje Vinopalová.
„S velkým ohlasem se vloni setkalo i rozšíření trhů o prodejce s rukodělnými výrobky.

Pro letošní rok tedy budou letní trhy v červenci a v srpnu zpestřeny i o tento druh prodeje.
Žďár navštíví přes léto spousta turistů, slibujeme si, že by Žďárské farmářské trhy mohly být
tímto zajímavější i pro ně,“ přidává druhou
dobrou zprávu Fialová.
Šest sobot od května do října tedy bude
dopoledne patřit na náměstí Žďárským farmářským trhům.
Celá idea Žďárských farmářských trhu se
přitom zrodila z nadšení dvou spolužaček z
místního Gymnázia. Dlouholeté kamarádky
Kateřina Fialová a Jana Vinopalová objížděly
farmářské trhy po okolí a hledaly možnosti
nákupu čerstvých lokálních potravin. A tak
se zrodila myšlenka uspořádat vlastní trhy
přímo v rodném městě, tedy ve Žďáře nad
Sázavou. Dámy vzaly věci do svých rukou a
ve spolupráci s městem vytvořily tradici farmářských trhů, které jednou měsíčně zaplní
žďárské náměstí.
Na trzích nejde jen o nakupování ve
velkém, ale především o setkávání a celkovou atmosféru. Tu pomáhá krom stánkařů
vytvářet také hudební doprovod klarinetu
nebo harmoniky. Lidé se na trzích někdy jen
procházejí, popíjí kvalitní kávu a sem tam si
koupí něco dobrého na zub. Jednoduše si
užívají pěkný začátek dne.
Pokud tedy budete mít v některý z termínů chuť začít svůj den opravdu stylově,
rozhodně jste na Žďárské farmářské trhy
srdečně zváni.

radní města
Žďáru nad Sázavou

Dotační program - volný čas
Do dotačního programu se v letošním
roce 2018 přihlásilo se svou žádostí 15 žadatelů. Všichni splnili administrativní podmínky a jejich žádosti prošly v dalším kole
systémem hodnocení Komise pro sport a
volný čas. Každý ze žadatelů mohl ve shodě s pravidly výzvy dosáhnout na maximální výši dotace, která činila 35 tisíc korun. V
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konečném objemu finančních prostředků
bylo v tomto dotačním programu rozděleno 290 tisíc korun.
Rekonstrukce budovy bývalé vodárny
Město podalo na jaře roku 2017 žádost
o podporu z IROPu na realizaci projektu
Rekonstrukce bývalé vodárny. Této žádosti
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhovělo a v
březnu letošního roku zaslalo městu právní
akt, který obsahuje registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rada města na
svém jednání 26. března 2018 uvedený materiál schválila. Celkové výdaje projektu činí
přibližně 13,1 milionu korun, z toho město
dosáhne na 90 procent z dotace. Realizace
tohoto projektu vychází z dokumentu strategického rozvoje města. Cílem projektu je
provést rekonstrukci doposud nevyužívaných prostor vodárny s vybavením a nabídnout skautům, školám a dalším subjektům

Anežka
Bořilová

Já jsem vloni byla na trzích poprvé,
ale ty trhy mě moc nadchly. Je super,
jak se to snaží dělat opravdu regionálně. Moc se vždycky těším, že si jednou měsíčně nakoupím dobrý chleba,
kávu, zeleninu a další.
A druhá věc, kterou oceňuji, je, že se
nezaměřují jen na jídlo, ale jsou zde i
řemeslníci se svými výrobky.
Jen jedna věc by mohla být jinak.
Mohly by se konat častěji :-)

Zita
Filipi

Já jsem ráda, že tu farmářské trhy
jsou. Přeci jen je to tradice z dřívějších
dob, která by se měla udržovat.
Je fajn, že se většinou objeví i nějaký
nový trhovec a je na co nového se těšit. A protože ráda pracuji na zahrádce,
tak nejvíc nakupuji věci na zahradu.
Doufám, že tu trhy zůstanou i nadále, protože některé věci není kde jinde
koupit.

pracujícím s mládeží rozvoj v různých oblastech vzdělávání, jako jsou přírodní vědy,
technické a řemeslné obory a další. Očekáváme, že přidanou hodnotou pro tyto
účastníky bude lepší start do pracovního
života a s tím související jejich uplatnění na
trhu práce.
Prodej dřeva
Rada města schválila uzavření kupní
smlouvy na odprodej dřeva se společností
Kavyl, která provádí plánovanou Obnovu
zeleně ve městě. Počet pokácených stromů
je městem monitorován a prodejní cena je
doložena odborným znaleckým posudkem,
který si město nechalo vypracovat před tímto rozhodnutím. Dřevní hmota je různorodá a jedná se o listnaté i jehličnaté dřeviny
vhodné pouze jako palivo.
Rostislav Dvořák

Zeptali jsme se lidí
v konkrétních lokalitách.

(red)

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Rostislav
Dvořák

Jak hodnotíte Žďárské farmářské trhy?

Termíny trhů pro rok 2018
26. května
23. června
21. července
18. srpna		
15. září		
13. října		

Žďárské farmářské trhy jsou hojně navštěvované

zahájení sezóny
farmářské trhy
FT + rukodělné výrobky
FT + rukodělné výrobky
farmářské trhy
ukončení sezóny

Foto: Nikola Adlerová
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Den Žďáru 2018 je
tady. Přijďte i vy!

Druhou červnovou soboru ožije naše
město opět oslavami Dne Žďáru. Těšit
se můžete na zpěváka Petra Koláře a bohatý sportovní a kulturní program. Kraj
Vysočina navíc připravil i překvapení pro
občany Žďáru.
Město Žďár nad Sázavou připravuje na
sobotu 9. června 2018 od 10.00 do 22.30
hodin pro všechny Žďáráky.
Na programu Dne Žďáru se tradičně
podílí i žďárské kulturní a sportovní organizace. Program bude probíhat na hlavním
pódiu na náměstí Republiky a také na Farských humnech. Na 22. hodinu je pak pro
návštěvníky připraveno překvapení od Kraje Vysočina v podobě upoutávky na oslavy
100 let republiky. Podrobný program Dne
Žďáru bude součástí dalšího vydání Žďárského zpravodaje. 
(red)

Pašijové hry přilákaly tři tisíce diváků
Jaké by to byly Velikonoce, kdyby se ve
Žďáře nekonaly tradiční pašijové hry
aneb Co se stalo s Ježíšem? Letos si diváci
divadlo mohli užít o to víc, protože vyšlo
skvělé počasí. Celkem se jich na hru přišlo podívat téměř tři tisíce.
„Jsem rád, že nám v letošním roce téměř
vše vyšlo podle plánu. Jak přípravy, tak samotné představení i počasí. Děkuji všem 180
hercům i všem ostatním, kteří se jakýmkoliv
způsobem zapojili do Pašijové hry,“ podotýká
s úlevou v hlase Miroslav Keller, jeden z organizátorů akce. V roli Ježíše se stejně jako
loni představil Jan Hudeček.

Pašijové hry během 70 minut provází
diváka posledními dny života Ježíše Krista, jeho ukřižováním a následným zmrtvýchvstáním. Slovo pašije vychází z latinského passio neboli utrpení. Vrací diváky
do doby před dvěma tisíci lety a připomíná,
proč v dnešní době Velikonoce slavíme. Hry
ve Žďáře nad Sázavou patří k největším v
celé České republice.
„Zájemců z řad farníků je zatím dost, takže
doufám, že se nám i za rok povede pašijové
hry uspořádat,“ ujišťuje Keller. Nahrává mu i
datum pro rok 2019, neboť za rok se Velikonoce uskuteční až v téměř posledním možném termínu, tj. kolem 21. dubna.
(red)

Osadní výbor ve Stržanově tímto srdečně
zve všechny stržanovské rodáky, jejich příbuzné a známé na Sraz rodáků. V průběhu
odpoledne bude zajištěna živá hudba a občerstvení. Těšit se můžete také na výstavu
fotografií, jak šel čas za posledních 70 let.

Kde:

9. června 2018
od 13 hodin
dětské hřiště ve Stržanově

Představujeme nové tváře Městského úřadu
Začátkem února nastoupil na Městský úřad Pavel Mucha, který vystřídal Věru Vinopalovou na místě referenta odboru dopravy. V březnu pak nastoupila na oddělení projektů a marketingu za Hanu Půžovou Radka Hudečková. Přinášíme krátké
představení nových členů týmu Městského úřadu.
Předchozí zaměstnání: automechanik,
kontrolní pracovník na stanici technické
kontroly
Záliby: převážně hudba, a co se týká sportu - rekreačně kopaná, hokej, jízda na kole,
motocross a v poslední řadě i oprava aut.

Pavel
Mucha

Můžete stručně popsat Vaši pracovní
pozici?



Mojí pracovní náplní je zajišťování
agendy evidence řidičů a vozidel, schvalování technické způsobilosti vyrobeného
nebo přestavěného vozidla a registrace
vozidel se zahraničními doklady. Dále pak
vedení správních řízení souvisejících s registrací vozidel.

Proč jste se o pozici na odboru dopravy ucházel? Na co se v práci nejvíce těšíte?

Sraz rodáků - Stržanov

Kdy:

Aktuality

O tuto profesi jsem se zajímal již v dřívější době. Rád pracuji s lidmi a práce na této
pozici úzce souvisí s mým bývalým zaměstnáním. Těším se na získání nových pracovních zkušeností v této profesi a na svůj další
rozvoj dovedností.
Pašijové hry jsou ve Žďáře již tradicí

„Návštěvníci na pouti najdou svoje oblíbené atrakce z dřívějška, jako visutý kolotoč,

Žďárská pouť 2017
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Extrem-booster, adrenalinové atrakce katapult či Factor-X, ti menší např. tradiční labutě,
aquazorbing, strašidelný zámek, dětské jízdárny s poníky aj. Chybět nebude ani loňská
novinka Avengers,“ přiblížila nabídku letošní pouti pracovnice odboru komunálních
služeb Marie Šustrová. O výběru stánků a
atrakcí se jednalo již od konce loňského
roku. Konečný výběr atrakcí proběhl koncem března.
Kancelář pořadatelů bude jako každý rok

Foto: Hana Vykoukalová

referent odboru
dopravy



Jaké jsou Vaše předchozí pracovní
zkušenosti? Pracoval jste již někdy
dříve pro město?

Jak jsem již zmiňoval v předchozí otázce,
po vystudování jsem pracoval jako automechanik a později jako technik na stanici
technické kontroly. Pro městský úřad jsem
neměl doposud možnost pracovat.

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?

Pravdou je, že jsem přešel na jinou pracovní pozici, než jsem vykonával. Musel
jsem se ze začátku hodně nových věcí naučit. Z předchozích zaměstnání jsem ale
zvyklý na rychlý sled událostí a řešení nejrůznějších úkolů v rychlosti a stresu. Není to
tedy pro mě problém.

Co je pro Vás pak tím největším odpočinkem?

Rád relaxuji u hudby a také jízdou na
motocyklu.

Foto: Milan Šustr

Žďárská pouť se již blíží. Je jednou z největších v republice
Víkend od 11. do 13. května 2018 bude ve
městě opět patřit tradiční pouti. Atrakcí
se do našeho města sjede jako již každoročně okolo stovky. Stánků je pak možno
napočítat ještě jednou tolik. Nelehkou
organizaci žďárské pouti zabezpečuje,
jako již tradičně, odbor komunálních služeb Městského úřadu.

36 let

ve vchodu zimního stadionu a od pátečního
odpoledne v ní bude stále někdo přítomen.
Spolupráce s městskou policií funguje jak
při najíždění atrakcí, tak v průběhu poutě
samotné. Pouťová zábava se v letošním roce
konat nebude.
Úklidová firma Úsvit bude zajišťovat každodenní úklid celého areálu poutě, firma
AVE zajistí rozmístění a vyvážení kontejnerů na odpad. „Mobilní WC budou umístěna
jak v areálu stadionu (6ks), tak na poutním
místě na Zelené hoře (2ks), jejich použití bude
zdarma a samozřejmostí je průběžný servis.
Návštěvníkům budou k dispozici také veřejné
toalety v budově zimního stadionu,“ upřesnila
Šustrová.
Atrakce budou v provozu následovně. V
úterý 8. května do 20.00 a zcela bez ozvučení. Ve středu 9. května rovněž do 20.00, bez
hudby, ale s krátkými zvukovými zkouškami od 14.30. Ve čtvrtek 10. května pojedou
atrakce již s hudbou od 14.30 do 19.00, poté
bez hudby do 20.30. V pátek a v sobotu
bude pouť povolena bez omezení do 21.30,
následně do půlnoci, ale již bez ozvučení.
V neděli se pak můžete přijít pobavit do
19.00, případně bez hudby do 21.00.
(red)

Radka
Hudečková
41 let

manažerka
projektu MAP II



Můžete stručně popsat Vaši pracovní
pozici?

Zodpovídám za řízení, koordinaci, implementaci, monitoring a evaluaci projektu.
Dále zajišťuji komunikaci s poskytovatelem
dotace, nositelem projektu, veřejností a komunikaci mezi aktéry, kteří ovlivňují předškolní a základní školní vzdělávání v území
ORP Žďár nad Sázavou.

Proč jste se o pozici na odboru majetkoprávním ucházela? Na co se v práci
nejvíce těšíte?

Koncem minulého roku jsem začala vážně uvažovat o změně ve svém profesním

šenosti, poznám nové lidi.
Jaké jsou Vaše předchozí pracovní zkušenosti? Pracovala jste již někdy dříve pro
město?
Pracovala jsem jako odborný asistent
na Fakultě tropického zemědělství (ČZU
v Praze), kde jsem vyučovala a podílela se
na spoluřešení projektů rozvojové pomoci
např. ve Vietnamu, Mali, Zambii. Po návratu
z rodičovských dovolených jsem na fakultě
zůstala na pozici specialisty propagace a
marketingu. Pro město Žďár nad Sázavou
jsem tedy nikdy dříve nepracovala.

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?

Předchozí zaměstnání: odborný asistent a
specialista propagace a marketingu na Fakultě tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze
Záliby: tanec, sport, rodina, cestování, četba, malířské umění
životě. Prioritou při hledání nového zaměsnání byla práce mezi lidmi, smysluplnost,
rozmanitost a bližší vzdálenost pracoviště.
Oblast školství a vzdělávání je mi blízká,
protože pocházím z učitelské rodiny a sama
jsem vyučovala a pracovala na VŠ. Pozici
manažerky beru jako další životní výzvu. Těším se na to, že získám nové znalosti a zku-

Pokud netrvá příliš dlouho, snáším ho
celkem dobře, dokonce mě i motivuje k lepším pracovním výkonům. Změna pracovní
pozice samozřejmě obnáší mnoho nového,
co se musím naučit, ale věřím, že to zvládnu.

Co je pro Vás největším odpočinkem?

Nejraději odpočívám aktivně – jako dcera tělocvikáře jsem byla od malička vedena
ke všem možným sportům. Miluji tanec (orientální, indický, flamenco, latinsko-americký), cestování a výlety s rodinou. A pokud
cítím, že potřebuji opravdu zvolnit a zklidnit, sáhnu po dobré knize nebo zajdu na výstavu malířského umění.
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Na ukončený projekt MAP plynule navazuje jeho pokračování
Město Žďár nad Sázavou úspěšně zakončilo realizaci projektu Místní akční plán
vzdělávání (MAP), do kterého byly zapojeny všechny základní a mateřské školy
z našeho ORP území. Projekt byl financován z prostředků EU a pěti procenty z
rozpočtu města.
MAP je celorepublikový projekt, který
na konkrétním území řeší oblast vzdělávání
dětí a žáků do 15 let věku. V průběhu dvou
let realizace projektu (2016 – 2017) se podařilo zpracovat dokument MAP ORP Žďár nad
Sázavou, který obsahuje projektové záměry
škol, školek a dalších vzdělávacích organizací, na jehož základě mohou tyto organizace
žádat o finanční prostředky. „Jsem rád, že

se nám podařilo zahájit společné setkávání
a sdílení zkušeností na úrovni vzdělávacích
zařízení v našem regionu,“ dodává Josef Klement, garant oblasti školství na Městském
úřadě Žďár nad Sázavou.
Dále bylo uspořádáno 40 vzdělávacích
seminářů jako toulavé autobusy pro MŠ,
workshop Stavění z vrbového proutí nebo
vybudování komunitní školy ve Velké Losenici. Za velký přínos projektu MAP považují
zapojené školy možnost vzájemných setkávání, výměnu zkušeností, navázání partnerství a také možnost žádat o dotace, na které
by bez MAP nedosáhly.
Na ukončený projekt MAP navazuje čtyřletý projekt Místní akční plán vzdělávání
II (MAP II), jehož cílem je podporovat spo-

lečné plánování, sdílení a realizaci aktivit v
oblasti vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ a dalších
vzdělávacích zařízeních v území ORP Žďár
nad Sázavou.
V rámci projektu MAP II budou probíhat
různé vzdělávací akce určené pedagogickým pracovníkům, dětem a žákům, rodičům
i široké veřejnosti. V dubnu proběhne například workshop Den učitelů nebo čtyřdílný
blok besed s psycholožkou Elen Sejrkovou
na téma Jak být správným rodičem. Besedy
určené nejen rodičům se budou konat v MŠ
Srdíčko ve Žďáře nad Sázavou každé dubnové úterý od 15:00. Více na webu města v
sekci Projekty s dotací.
(red)

Třetí ročník participativního rozpočtu startuje. Rozdělí se 600 tisíc
Blíží se již třetí ročník participativního
rozpočtu. Samotné hlasování o projektech bude probíhat až v říjnu, ovšem zájemci o realizaci projektu by měli projekt
již nyní přihlásit.
Stejně jako v předchozích letech vyčlenilo zastupitelstvo města na participativní
rozpočet 600 tisíc korun. Projekty vhodné k
realizaci mohou být přihlašovány od 1. do
29. června. Podrobnosti o participativním
rozpočtu jsou k nalezení na webu města,
případně u komunitní koordinátorky Radky
Remarové. 
(red)

Aktuality

Naučná stezka okolo Zelené hory čeká na úpravy
Naučná stezka okolo Zelené hory se i po
7 letech provozu stále těší zájmu jak Žďáráků, tak i turistů. Intenzivní a prakticky
celoroční používání se na stavu stezky
podepisuje a to především v části u Konventského rybníka.

ského rybníka.
Prosíme občany, aby se na stezce pohybovali obezřetně a případné závady hlásili
přes mobilní aplikaci Lepší místo (www.
lepsimisto.cz) nebo přímo Odboru komunálních služeb.
(red)

Na současný stav stezky měly vliv i ničivé
vichřice z roku 2017. Město si je toho samozřejmě vědomé a Odbor komunálních služeb v pravidelných 14 denních intervalech
její stav kontroluje a případné nedostatky
ihned opravuje.
Zásadnější úprava stezky je plánovaná
v roce 2019, kdy by mělo dojít především
k úpravě dřevěných úseků stezky. Pro tyto
opravy se město pokusí získat i dotaci z
Operačního programu Životní prostředí. V
sezóně 2019 bychom se tedy už mohli těšit
na nový dřevěný chodník okolo Konvent-

Ilustrační foto

Foto: Hana Vykoukalová

Hasiči ze Žďáru sesbírali nejvíce elektroodpadu

Prvním dotačním programem je Ediční
činnost 2018. Zde je alokováno celkem 80
tisíc korun. Program je zaměřen na podporu
financování edičních počinů odborné i populárně naučné povahy s cílem propagace
města Žďáru nad Sázavou.
Dalším programem je Prezentace Žďáru
nad Sázavou v zahraničí. V tomto programu
je k dispozici také 80 tisíc korun. A mohou
z něj čerpat žadatelé, kteří podporují reprezentaci našeho města v zahraničí v oblasti
volnočasových aktivit se zaměřením na
děti, mládež a zdravotně postižené.(red)

Pietní akt k ukončení
druhé světové války

Pítko v atriu za obchodními domy je v provozu od podzimu 2017

Setkání se bude konat v úterý 8. května
2018 v 17 hodin v parku na ulici Sadová. Během pietního aktu budou položeny věnce k
pomníku padlých vojáků.
Po slavnostních zdravicích vedení města promluví historik Regionálního muzea
Pavel Elbl a celá slavnost bude ukončena
státní hymnou.
(red)

Foto: Nikola Adlerová

buď on-line na webu města nebo formou
přiloženého hlasovacího lístku.
Chtěli byste, aby se město nejdříve věnovalo například Divadlu, Átriu nebo prostoru

okolo Domu Kultury? Pak v hlasování zakřížkujte právě tyto tři lokality.
Podrobnější informace o strategii i hlasování naleznete na webu města www.
zdarns.cz
(red)

Čarodějnice se opět
odehrají na Libušíně
Marek Entlicher přebírá výhru za sběr elektrospotřebičů

Žďárští dobrovolní hasiči vyhráli soutěž Recyklujte s hasiči 2017. Cílem bylo
sesbírat co nejvíce vysloužilého elektroodpadu. Žďárákům se povedlo celkem
shromáždit téměř 10 tun elektrospotřebičů.
Slavnostní předání ocenění v rámci kampaně Recyklujte s hasiči 2017 proběhlo na
shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů 18. března v KD Nové Město na
Moravě.
Vítězství získali hasiči ze Žďáru n. S. 2 –
Zámku za sběr 9,276 tun elektroodpadu a
získali finanční odměnu 25 tisíc korun, 2.
místo získal SDH Křídla (6,067 tun), 3. místo SDH Lhotky (5,429), 4. místo Bobrová
(5,189). Za vítěze převzal cenu starosta SDH
Žďár n.S. 2 – Zámek Marek Entlicher.
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Koncem března vypsalo Město Žďár nad
Sázavou dodatečně ještě dva dotační
programy. Oba jsou zaměřeny na podporu propagace a šíření dobrého jména
města. Žadatelé mají čas do konce května na podání žádosti.

Město Žďár nad Sázavou zve občany
města na pietní setkání u příležitosti
ukončení 2. světové války.

Strategie Centrum se blíží do finále! Zapojte se i Vy
Součástí tvorby strategie, která předurčí
další kroky obnovy centra našeho města, je samozřejmě také názor občanů. Až
do 25. května tedy můžete vyjádřit svůj
postoj k připravované Strategii Centrum

Dotační programy na
podporu prezentace

Foto: archiv SDH

Kraj Vysočina tuto aktivitu dobrovolných
hasičů finančně podpořil částkou 115 tisíc
korun s tím, že vítěze ve sběru elektroodpadu odmění v každém okrese částkou 10
tisíc korun, pět nejlepších sborů v kraji ocenil finanční částkou od 11 do 15 tisíc. Ceny
předal osobně Martin Hyský, radní Kraje
Vysočina. Hasiči na Vysočině sebrali v roce
2017 celkem 232 tun vysloužilých elektrospotřebičů a do projektu je zapojeno již 176
SDH, nejvíce ze Žďárska.
V rámci ČR aktivně spolupracuje se společnostmi Elektrowin a Asekol 1 437 hasičských sborů. Těm nejlepším v okrese Žďár
nad Sázavou – první 4 místa v kraji – ceny
předali radní Kraje Vysočina Martin Hyský a
manažer společnosti Elektrowinu pro Kraj
Vysočina Tomáš Kirbs.
(red)

Již několik let pořádá Město Žďár nad Sázavou spolu s příspěvkovou organizací
Active - SVČ čarodějnickou show. A kdy
jindy než na čarodějnice, což letos vychází na poslední dubnové pondělí 30. dubna. I letos jsou všichni obyvatelé Žďáru i
přespolní zvaní.
Areál na sídlišti Libušín se promění v čarodějnický prostor, ve kterém se uskuteční
od 17.30 hry a soutěže pro děti. Na pódiu
proběhne několik vystoupení dětí z různých
zájmových kroužků, následovat bude volba
Miss čarodějnice ve třech kategoriích.
Ve 20 hodin bude zapálena vatra, opodál
i malý ohníček na opékání buřtů. Na pódiu
bude poté hrát hudební skupina Pow ze
ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě.
Celý čarodějnický rej vyvrcholí ve 21.15 ohňostrojem.
(red)
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Městský úřad informuje

Lidé se dočkají dalších kompostérů

Minulý rok byli obyvatelé informováni o
možnosti zažádat si o kompostér. Nyní je
již jisté, že všichni zájemci nahlášení vloni svůj kompostér dostanou.

Ilustrační foto 

Foto: archiv

Po úspěšném pilotním projektu zapojení kompostérů do systému likvidace biologického odpadu na Mělkovicích se vloni
Město Žďár nad Sázavou rozhodlo nabídnout tuto možnost i svým obyvatelům. Na
výzvu se přihlásilo přibližně sto lidí, kteří
se již v letošním roce mohou těšit na svůj
kompostér.
„Budeme se snažit vše vyřídit tak, aby lidé
kompostéry dostali do léta, tedy ještě před
hlavní sezónou,“ upřesňuje Miluše Kozáková z odboru komunálních služeb.
Všichni nahlášení zájemci budou včas
informováni a kontaktováni odborem komunálních služeb.
(red)

Kůrovec se blíží. Vlastníci lesů pozor
Ač se to zdá v těchto oteplujících dnech
vzdálené a málo pravděpodobné, Žďársku opět hrozí kůrovcová kalamita, tedy
masivní přemnožení kůrovců.
Jestli skutečně nastane, to záleží nejen
na průběhu počasí v jarním a letním období, ale především na přístupu vlastníků lesů
v průběhu roku. V souvislosti s tím Městský
úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního
prostředí, upozorňuje vlastníky lesů na tuto
skutečnost a vyzývá k provedení obranných
opatření. Více informací naleznete na webu
města nebo v březnovém čísle Žďárského
zpravodaje.

(ožp)

Kůrovec 

Foto: archiv

Poplatek za odpad
Blíží se termín, do kdy je nutné zaplatit
místní poplatek za komunální odpad.
Sazba poplatku pro rok 2018 činí 580
korun na osobu. Celá suma je splatná k
30. dubnu. Nezaplacené poplatky jsou následně městem vymáhány.
Se svými dotazy se můžete obrátit na
Alenu Šimkovou, odbor komunálních služeb, telefon 566688187 nebo e-mail: alena.
simkova@zdarns.cz.
Podrobnější informace najdete v článku
v únorovém Žďárském zpravodaji.
(red)

ZtracenoNalezeno
Svazek klíčů
ul. Dolní
Svazek klíčů	
u zastávky MHD
Svazek klíčů	
před MěÚ
Klíč + přívěsky
v přízemí MěÚ
Klíč od vozu
ul. Okružní
Mobilní telefon	
předáno z MP
Pánská čepice	
na MěÚ
Hodinky, pouzdro
ul. Libušínská
Kružítko, pevný disk
ul. Libušínská
Karta ZDAR
před Orlovnou
Dioptrické brýle + pouzdroul. Komenského
Větší gumová hračka
předáno z PČR
Dioptrické brýle + pouzdro předáno z ČD
Pánská bunda
předáno z ČD
Rukavice
předáno z ČD
Rukavice + šála
předáno z ČD
Batoh + obuv
předáno z ČD
Pánská vesta
předáno z ČD
Vak + obuv + kosmetika
předáno z ČD
Dioptrické brýle + pouzdro předáno z ČD
Taška + oblečení + kosmetikapředáno z ČD
Věci jsou k vyzvednutí na Městském úřadě u
Aleny Benešové - 566 688 146.

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
Pověřenec GDPR
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Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy
Po

Před

Ztráty a nálezy

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

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.

Rozhovor

Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů pro Město Žďár nad Sázavou a městem
zřizované organizace, pracovní poměr na dobu určitou do 31. prosince 2019 s předpokládaným nástupem květen – červenec 2018.
Podrobnosti podá Jan Havlík, MPA, tajemník MěÚ, tel. 566 688 102, e-mail: jan.havlik@zdarns.cz.
Přihlášky doručte do 23. dubna 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 – pověřenec GDPR“

Referent odboru dopravy – registr vozidel a řidičů

Zajišťování agendy evidence řidičů a vozidel, pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem červen – srpen 2018.
Podrobnosti podá Jaroslav Miklík, vedoucí odboru dopravy, tel. 566 688 300.
Přihlášky doručte do 9. května 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“

V letošním roce byly zahájeny průběžné opravy na Naučné stezce okolo Zelené hory, která vede okolo Konventského
rybníka. Nyní probíhají kontroly a následně výměny poškozených dřevěných částí chodníků. Město v tuto chvíli připravuje žádost o dotaci, která by zajistila komplexní obnovu stezky.

ROZHOVOR: S Radkem Zlesákem o poslaneckém životě
ale i různým spolkům, sportovním organizacím,
občanům. Na druhou stranu z podrobné znalosti
fungování samosprávy mohu v legislativním procesu podchytit věci, které by mohly životu měst
a obcí uškodit.
Ve Žďáře jsem zřídil funkční poslaneckou kancelář, kam za mnou může se svými problémy ve
vztahu ke státu dojít jakýkoliv občan.

Radek Zlesák

Foto: archiv

Radek Zlesák je mladý politik, který pochází
ze Žďáru nad Sázavou. Od roku 2014 je zastupitel a radní města a od podzimu 2017 i poslanec. Bavili jsme se o tom, jak lze obě práce
spojit a jaké výhody z toho město má?
Poslední tři roky jste se podílel na vedení Žďáru nad Sázavou. Co Vás motivovalo k tomu
kandidovat do Poslanecké sněmovny?
Nebylo by pravdou, kdybych tvrdil, že mě zisk
poslaneckého mandátu nepřekvapil. Kandidoval
jsem ze čtvrtého místa, které bylo, dle předvolebních prognóz, s velkou pravděpodobností
nevolitelné. Předpokládal jsem i to, že mě někteří
kandidáti z lékařských profesí přeskočí. Počet
preferenčních hlasů, které jsem však obdržel od
voličů, mě příjemně překvapil.
Jaké vidíte výhody pro Žďár v tom, že jeden
z radních je i poslancem? Může to mít nějaké
konkrétní důsledky pro město (spojení těchto
funkcí)?
Pokud se zeptáte jakéhokoliv zkušeného
starosty, tak vám vždy odpoví, že mít poslance
v zastupitelstvu je velká výhoda nejen pro město, ale pro celý region. Nejenom v tom, že mohu
pomoci a pomáhám „snáze otvírat dveře“ městu
na různých ministerstvech, státních úřadech atd.,

Chápu, že propojení některých funkcí může
být přínosné. Ale i tak, nepřijde Vám, že vykonávat více takto náročných funkcí kvalitně
(spravovat republiku, spravovat město) je
nadlidský úkol?
Pro město jsem vždy pracoval a pracuji jako
neuvolněný zastupitel a radní. Komunál je v podstatě jeden z mých velkých koníčků. Ještě před
tím, než jsem se stal zastupitelem a radním, tak
jsem se aktivně zajímal o dění v našem městě. Nikdy jsem nevnímal činnost pro město jako práci.
Pro mě je to věc, kterou dělám rád ve svém volném čase po zaměstnání, které mě živí. Tak tomu
bylo ještě před krátkým časem, kdy jsem pracoval
zprvu jako projektant, a později jako projektový
manažer ve stavebnictví.
Naše město a lidi v něm mám rád. Jsem hrdý
na to, že jsem Žďárák, a baví mě se podílet na
řešení věcí, které mohou bezprostředně zlepšit
kvalitu života sousedů, přátel, známých, rodiny
..., prostě Žďáráků. Člověk rychle obdrží zpětnou
vazbu, a pokud se něco nepovede, tak o to je silnější.
Na podzim budou komunální volby. Plánujete
i přes Vaše působení ve sněmovně obhajovat
post zastupitele, potažmo radního?
Asi by mi přibylo mnoho volných večerů,
kdybych již nekandidoval do místní samosprávy.
Pravděpodobně ale budu obhajovat post zastupitele, i když už ne z čelního místa kandidátky.
Jaké vidíte největší úspěchy poslední let, kdy
jste se podílel na vedení města? Co konkrétně považujete za věc, kterou se Vám povedlo
prosadit?
Teď bych si mohl významně přihřát svoji politickou polívečku, ale neudělám to. Za největší

úspěch totiž považuji to, že se v Radě města napříč politickým spektrem sešli lidé, kteří, i když
na některé věci mají rozdílný názor a dokáží se
zdravě rozohnit, tak vždy jsou schopni v zájmu
Žďáru nalézt a dohodnout se na nejlepším řešení.
Nikdo nemá a netlačí svůj postranní zájem. Každý
je schopen v zájmu města odložit svůj stranický
dres. To vše není málo. Díky tomu je celé vedení města velmi výkonné. Za těch tři a půl roku se
toho stihlo tolik, co v jiných městech trvá dvě až
tři funkční období. Je mi vždy smutno, když vidím, jak se v jiných městech dokáží malicherně
hádat a tím paralyzovat chod celého města.
Pokud mám být konkrétní, tak za velmi zdařilou záležitost považuji rekonstrukci vnitřních prostor kina. Je to moje srdeční záležitost, kde jsem
mohl uplatnit své zkušenosti a dovednosti z řízení staveb. Z přibližně odhadovaných 30 milionů
nákladů z prvotní studie se podařilo kino opravit
za 15 milionů, aniž by to znamenalo zhoršení kvalit celé této rekonstrukce.
A jaké věci se naopak nepovedly nebo ne tak,
jak jste si představovali?
Například Horní rybník, který se v podstatě
nachází v centru města, by se dal ve prospěch občanů daleko lépe využít. Upozaděním rybochovné funkce ve prospěch výrazného zlepšení kvality
vody a lepšího využití městských pozemků v jeho
okolí by se tento rybník mohl stát kvalitní relaxační zónou města v dostupné vzdálenosti velké
části obyvatel města.
Na to, že máte za sebou zkušenost jak z komunální, tak republikové politiky, jste docela
mladý. K mladým lidem máte blízko i ve volném čase. Co byste poradil současným středoškolákům, kteří se rozhodují, co dál a jestli
vůbec mají zůstat ve Žďáře nebo v Česku?
Mladým lidem bych poradil: nebát se, nekrást
a každou příležitost se snažit využít!
Pokud bude mladý člověk vést proaktivní život ve vztahu ke svému okolí, mnoho dobrých
příležitostí si ho najde.
Děkuji za rozhovor.

Jakub Axman
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Slova zastupitelů města

Anketa pro zastupitele

V dubnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Jak hodnotíte fungování farmářských trhů po
4 letech působení? 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.

Josef
Klement

Tomáš
Augustýn

Martin
Mrkos

zastupitel
KDU - ČSL

zastupitel
TOP09

zastupitel
Žďár - Živé Město

Žďárské farmářské trhy prošly za dobu
posledních let řadou drobných, ale důležitých změn. S minimálním nákladem z
rozpočtu města se podařilo uspořádat 6
farmářských trhů v průběhu května až října.
Tyto měsíční akce mají své pravidelné účastníky jak z řad trhovců, tak občanů města a
okolí a jejich počet se stále zvyšuje. Bohužel
nejsme krajem, který se svými zemědělskými výnosy a rozmanitostí plodin může srovnávat např. s jižní Moravou. Přesto si myslím,
že nabídka zboží je zajímavá. Potvrdilo se,
že farmářské trhy mají ve městě své místo
a opodstatnění.

Petr
Stoček
zastupitel
KSČM

Radek
Černý
zastupitel
ODS

Těší mne, že současné vedení navázalo
na úspěšný start farmářských trhů, které
se ve Žďáře poprvé konaly v roce 2012 a
o jejichž vznik se ze strany města postaral
tehdejší místostarosta Bárta. Těší mne také
velký zájem občanů o nákup na trzích. Již
méně mne těší frekvence trhů. Trhy by se
měly konat každý týden, jako je tomu například v osmitisícovém Tišnově, aby se staly
místem pravidelných neformálních setkávání Žďáráků, a občané, kteří se snaží vyhýbat
supermarketům, by si mohli nakoupit produkty na celý týden.

Farmářské trhy se staly už nedílnou a
oblíbenou součástí našeho náměstí. Oceňuji nejen možnost zakoupit kvalitní potraviny místních farmářů, ale i doprovodný
program - trhy tak mají komunitní rozměr,
protože se při nich potkávají známí a má to
prostě lepší náboj než totéž v supermarketu. Jít do pořadatelství trhů, což není snadný
podnik, hodnotím jako dobrý krok a věřím,
že budou stále živé a kvalitní. Poděkování
tak patří zaměstnancům města a především
organizátorkám Janě Vinopalové a Kateřině
Fialové.

Ve Žďáře se konaly farmářské trhy už v
roce 2010, organizátoři však nesplnili, co
avizovali, a tak v nich město dále nepokračovalo. Nakonec ale rozhodlo, že pořadatelství trhů převezme samo, a tak se také
na podzim 19. září a 17. října 2013 konaly
už „městské“ farmářské trhy. Občané města

ocení pořádání dalších trhů, prioritní musí
být potravinové, které jsou názvu „farmářské“ nejblíže, ale nic nebrání tomu, aby se
na stáncích objevovalo zboží, o které je
mezi občany zájem. Pokračujme dále, myšlenka farmářských trhů nesmí zaniknout.

Farmářské trhy jsou osvěžující alternativou, jak nakoupit čerstvé produkty, obvykle
malých regionálních výrobců, kterým záleží na renomé jejich jména a značky, tzn. na
kvalitě. Je to další příležitost k zpomalení
tempa doby, k setkání s pěstiteli, farmáři i
spoluzákazníky. Jak spojit příjemné s uži-

tečným. Kvalitní potraviny jsou základem
dobrého jídla, dobré jídlo vzbuzuje dobrou
náladu a veselá mysl je půl zdraví. Jediné, co
nemohu strávit je šikana 3. vlny EET, která
spláchne občasné a „pidiproducenty“. Je to
nutné? Bude líp? ANO, ale komu.

Slova zastupitelů

zastupitel
KDU-ČSL
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GDPR seminář
Vážení správci osobních údajů, rád bych
Vás pozval na seminář a sdílení praxe k tématu GDPR. Pozvání platí pro zástupce obcí,
firem a neziskovek. Seminář se uskuteční
26. dubna 2018 v sálu Hasičské vzájemné
pojišťovny, Komenského 1190/1 ve Žďáře

Vedení Milovic se inspirovalo řízením organizace Kultura Žďár
Koncem března nasvítila Žďár nad Sázavou delegace z Milovic. Přijeli se k nám
inspirovat, jak se efektivně řídí a zřizuje
organizace spravující kulturní akce ve
městě, v našem případě Kultura Žďár.

Za Žďár nad Sázavou akci organizoval
radní Radek Zlesák, ale hlavními účastníky
byly ředitelka Kultury Žďár Marcela Lorencová a vedení města, z Milovic se naopak
přijeli podívat kromě starosty a místostaros-

ty i Andrea Fiřtová, vedoucí oddělení školství a kultury a PR manažerka města Lucie
Petrtýlová. Držíme Milovicím palce, ať se jim
povede vybudovat podobně úspěšnou organizaci jako máme my. 
(red)

Na stezkách pro chodce a cyklisty se chodí a jezdí vpravo
Ve Žďáře nad Sázavou máme několik
kilometrů cyklostezek, které jsou v tzv.
společném režimu. Stezky jsou určeny
pro společný pěší a cyklistický provoz
v jednom prostoru, můžou je využívat i
bruslaři.

Cyklostezka za Domem kultury

Provoz na uvedených stezkách je
obousměrný pro všechny uživatele, chodci a cyklisté nejsou od sebe nijak odděleni.
Pro uživatele cyklostezky platí zejména tato
pravidla.
Na stezkách pro chodce a cyklisty se

Foto: archiv

chodí či jezdí vpravo. Bruslaři se na stezkách
pohybují stejně jako chodci a cyklisté. Při
předjíždění či předcházení, rychlejší míjejí pomalejší zleva. Cyklista nesmí ohrozit
chodce a chodec nesmí ohrozit cyklistu.
Zvláštní pozornost by měla být věnována
předjíždění malých dětí, starších osob, osob
se zdravotním omezením a osobám se psy.
Bruslaři zpravidla zabírají při jízdě širší pruh
než chodci či cyklisté, hůře se jim brzdí a
častěji hrozí střed s chodci a cyklisty. Osoba vedoucí psa je podle vyhlášky města
povinna mít na stezce psa na vodítku, pes
musí být pod jejím neustálým dohledem a
přímým vlivem, doporučujeme, aby byl pes
vybaven i náhubkem. U cyklistů doporučujeme v rámci předcházení kolizních situací
používat zvonek k upozornění ostatních
uživatelů stezky.
Městská policie a Policie ČR se na dodržování pravidel uživatelů stezek ve zvýšené
míře již zaměřuje. Je prováděn dohled, jak
nad dodržováním pravidel pohybu na stezkách, tak i nad povinnou výbavou a stavem
jízdních kol. Městská policie děkuje všem
uživatelům za dodržování stanovených pravidel a zároveň přejeme mnoho bezproblémových kilometrů.
Martin Kunc

Zajištění tepla ve Žďáře? Variantou je centrální zásobování

Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat v rubrice Slova zastupitelů. Jedná se o osobní názory
zastupitelů, nikoli Města Žďár nad Sázavou. Do uzávěrky dubnového čísla nám přišly následující příspěvky.

Josef
Klement

Slova zastupitelů města

nad Sázavou. Od 9.00 bude téma ochrany
osobních údajů ve světle nového nařízení
GDPR. Následovat budou od 13.00 příklady
praktického řešení. Přednášet bude Mgr.
Et Bc. Luboš Kliment. Seminář je zdarma a
všichni jsou srdečně zváni!
S pozdravem Josef Klement – místostarosta města Žďár nad Sázavou

V dnešní době je zajištění tepelného
komfortu jak v domácnostech, tak ve
firmách zcela neodmyslitelný standard
nejen u nás, ale v celém vyspělém světě.
Zároveň však náklady na vytápění nutí
všechny subjekty, aby zvažovaly nejvýhodnější způsoby vytápění na trhu, což
ne vždy bývá snadnou záležitostí.
Dá se skloubit příznivá cena vytápění
s komfortem, spolehlivostí a zároveň s co
možná nejnižším dopadem na životní prostředí? Určitě dá, jednou z variant, které
naše město poskytuje je systém centrálního zásobování teplem (dále CZT). Ptáte se,
jaké jsou výhody? „Tento způsob vytápění
je vysoce spolehlivý díky důkladné údržbě,
používání nejmodernějších technologií a
zároveň velmi bezpečný díky pravidelným
servisním kontrolám. Tedy nehrozí výbuch
plynu nebo otrava oxidem uhelnatým,“ dodává Petr Scheib, ředitel společnosti SATT.
Již od 60. let minulého století se ve Žďáře
postupně buduje a modernizuje soustavu
centrálního zásobování teplem ve Žďáru
nad Sázavou. Ta nyní tvoří více než 25 km
rozvodů tepla. V současnosti je realizován

teplovod pro novou výstavbu Klafar III, kde
se budoucí obyvatelé budou také moci
napojit na centrální teplovod. Tímto způsobem je možné vytápět jak bytové, tak
rodinné domy nebo firemní objekty. Pokud

Teplovodní potrubí ve Žďáře nad Sázavou

zvažujete napojení k centrálnímu zásobování teplem, neváhejte se ozvat. Současným
správcem centrálního zásobování teplem je
městská firma SATT.
(red)

Foto: archiv
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Sociální služby

Představujeme Středisko rané péče ve Žďáře nad Sázavou
Kdo jsme
Jsme bezplatná sociální služba, která své
klientské rodiny podporuje doma, přímo
v jejich přirozeném prostředí. Působíme
pod organizací Společnost pro ranou péči,
která poskytuje službu rané péče již 27 let
téměř po celé republice. Pracujeme s celou
rodinou a snažíme se o to, aby tato pomoc
přišla včas.

Jak pomáháme
Naši práci na podpoře vývoje dítěte stavíme na metodě stimulace zraku, což je cílená práce se speciálními či upravenými pomůckami na rozvoji zrakových dovedností.
Podporujeme celkový psychomotorický
vývoj dítěte, rodičům půjčujeme pomůcky
a ukazujeme jim, jak s nimi pracovat. Dáváme jim tipy a rady, jak nejlépe s dítětem
pracovat, aby se navýšily jeho možnosti v

Koncert Justina
Lavashe ve Žďáře
Začátkem května se ve Žďáře představí
skvělý britský kytarista a zpěvák Justin
Lavash. Jeho hudba se ubírá napříč styly mezi blues, folkem a jazzem. Virtuózní
hra na kytaru často nechá užaslé publikum s otázkou, jak dokáže jeden muž na
jeden nástroj vytvořit tolik vrstev.

Komu pomáháme
Pomáháme rodinám, které mají děti se
zrakovým a kombinovaným postižením od
narození do 7 let věku. Šíře problémů, které
mají naše klientské děti, je velká. Podporujeme vývoj dětí s lehčími zrakovými problémy, ale také i děti se zbytky zraku či děti
nevidomé. Umíme však pracovat i s dětmi,
které mají těžší systémové postižení, jako
jsou např. nejrůznější syndromy, epilepsie
nebo jiné potíže ohrožující dítě na vývoji.
Kde působíme
Naše služba má sídlo v Brně. Detašované
pracoviště je zřízeno ve Žďáře nad Sázavou.
Protože jsme terénní služba, dokážeme přijet do všech obcí po celé Vysočině.

Kultura

Dobrovolnice díky centru Kambala pomáhá s výukou ostatním

životě. S rodiči hovoříme o jejich obavách,
a pokud potřebují další terapie nebo odborníky, dáme jim na ně kontakty. Systematicky pracujeme s rodinami tak, aby se cítily
dostatečně kompetentní vychovávat dítě s
postižením doma.
Proč pomáháme
Pomáháme proto, aby byla rodině, která
má dítě se zrakovým a kombinovaným postižením, poskytnuta dostatečná podpora a
rozvoj jejich dítěte v přirozeném prostředí.
Pomáháme také proto, aby rodiče dostali in-

Foto: Marie Stránská

formace včas a mohli tak co nejdříve zkvalitnit život svůj i život svého dítěte. Je pro nás
také důležité šířit fakt, že dítě s postižením
má nárok vyrůstat ve své vlastní rodině.
Kde nás najdete
Detašované pracoviště Střediska rané
péče SRPR se nachází na Dolní 165/1. Kontaktní osoby jsou Lucie Špuláková a Silvie
Slámová. Kontaktní e-mail je vysocina@ranapece.cz a telefon 778 772 455. Provozní
doba je každý všední den od 7 do 17 hodin.
Lucie Špuláková

„Jsem moc ráda, že se nám podařilo připravit koncert Justina Lavashe ve Žďáře. Takoví umělci, jako je on, nevystupují u nás každý
den. Vím, že koncert bude velký zážitek,“ popisuje Věra Sedláková, dramaturgyně Kultury Žďár. Koncert se uskuteční v Café u tety
Hany ve čtvrtek 3. května.
Základem Lavashova stylu je sice klasická vybrnkávací technika ve šlépějích
průkopníků Richarda Thompsona či Johna
Martyna, ale v duchu expanze tradičních
forem u něj nepřekvapí ani prvky psychedelie, tanečního funky či naopak lyrické anebo
dramatické balady. Své hráčské zkušenosti
nasbíral v jižním Londýně, kde hrál v devadesátých letech jazz i kabaret, často coby
muž v pozadí někdejších pěveckých hvězd.
Jeho vlastní zpěv, syrově hluboký a uhrančivý, vtáhne posluchače do skladeb, kde silné
příběhy střídají poetické imprese.
Lístky jsou v prodeji na pokladně Domu
kultury a v Café u tety Hany za 200 korun.
(red)

Milovníky vína čeká ve Žďáře první festival
Nejenom na kvalitní vína, ale i na bohatý
doprovodný program se mohou těšit návštěvníci prvního ročníku Festivalu vína,
který se uskuteční v sobotu 28. dubna od
13 do 19 hodin v Domě kultury.
„Na prvním ročníku žďárského Festivalu
vína bude možné ochutnat vína z dvaadvaceti vinařství, která jsme pečlivě vybírali celý rok.
Celkový počet vzorků bude přes 150, a tak si to
nejlepší víno a dodavatele najde opravdu každý. Vína si pak bude možné zakoupit i domů,“
přiblížil za pořadatele chystanou akci Lukáš
Mokrý.
Každý z návštěvníků si na vinařském festivalu bude moci zapůjčit degustační skleničku, načež pak už jen stráví příjemné odpoledne při zábavě a ochutnávce kvalitních
vín. Vstupné na akci bude činit 150 korun,
vratná záloha na skleničku korun padesát.
Příchozí navíc obdrží brožurku se seznamem a popisem jednotlivých vystavovatelů, degustace se budou hradit jednotlivým
vinařům prostřednictvím známek zakoupených v pokladně. Jedna vyjde na šest korun,
přičemž ceny degustačních vzorků o objemu 0,05 nebo 0,1 litru se budou pohybovat
v průměru od dvou do čtyř známek.
Žďárský Festival vína, jímž návštěvníky
coby moderátor provede Jan Vala, známý
nejen z pořadu České televize s názvem Putování za vínem, doplní jak stánky s chuťově
ladícími produkty v podobě sýrů a uzenin,

Zažij zážitek v Kině Vysočina již v květnu

Projekt Centra sociálních služeb byl představena veřejnosti
Blíží se příležitost, kdy město bude mít
možnost získat finanční prostředky na
výstavbu Centra sociálních služeb. To by
se mělo nacházet na rohu ulic Dvořákova
a Smíchov. Na otázky obyvatel související se samotnou stavbou i poskytovanými službami odpovídali zástupci vedení
města, sociálního odboru, odboru rozvoje a územního plánování, městské policie
a příspěvkové organizace Sociální služby
města Žďár nad Sázavou.
Centrum sociálních služeb je projektováno jako dvoupodlažní budova ve tvaru
„U“ tak, aby nenarušovala dosavadní vzhled
lokality. Kolem budovy je plánováno vysoké
dřevěné oplocení doplněné rostlinami, aby
objekt co nejméně narušoval život místních
obyvatel a aby byla zajištěna dobrá komunitní práce uvnitř domu.
„Provoz Centra sociálních služeb nenárokuje parkovací místa. Přesto jich v jeho
bezprostřední blízkosti několik vznikne. Tato
místa budou veřejně k dispozici. Budou je tedy
14

moci využívat i ostatní obyvatelé lokality,“
uvedl místostarosta města Josef Klement.
Parkoviště je projektováno přímo na pozemku Centra, aby nedošlo ke zúžení dnes
již tak úzké komunikace.
Vedení města se zaměřuje na komplexní
řešení lokality, které zahrnuje oblast bezpečnosti, dopravy či veřejného osvětlení.
„Příklady z jiných měst ukazují, že je důležité
řešit bezpečnost území komplexně např. prosvětlenými místy bez zákoutí a křovinných
porostů tak, aby nebylo atraktivní pro problémové osoby. Všeobecně lze říci, že největší problémy vznikají v lokalitách, do kterých město
neinvestuje,“ komentuje místostarosta.
Do Centra sociálních služeb bude přesunut azylový dům pro muže, který se dnes
nachází na Brodské ulici. Azylový dům poskytuje podporu lidem bez domova, kteří
chtějí svoji situaci řešit, chtějí se znovu zařadit do společnosti a službu sami vyhledají.
Azylový dům neposkytuje trvalé bydlení.
Využívání služby je zpravidla omezeno na 1
rok se „zkušební dobou“ v trvání 3 měsíců.

Ubytovaní musí dodržovat stanovený řád
a hledat a udržet si zaměstnání, aby nebyli
závislí na sociálním systému. „V dnešní době
16 z 19 ubytovaných chodí pravidelně do práce. Celkem 15 osobám se již podařilo získat,
kromě stálého zaměstnání, i samostatné nájemní bydlení,“ říká současný vedoucí služby
Jiří Juřena.
Klienti a zaměstnanci pečují nejen o
prostory samotného azylového domu, ale
i o jeho okolí. Mimo jiné je dnes pod jejich
patronací hřiště „U Věžičky“ a u nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Esko. Klienti
pomáhají i v ostatních zařízeních sociálních
služeb s drobnou údržbou, při malování, či
stěhování.
Mimo azylový dům pro muže budou v
Centru sociálních služeb nově poskytovány
služby noclehárny a centra sociálních služeb pro osoby bez přístřeší.
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je na podzim 2019.

(red)

Ilustrační foto

Foto: archiv

tak nabídka kávy a zákusků z Café u tety
Hany. Chybět samozřejmě nebude hudba,
zahraje swingová kapela Bee Band a cimbálovka Horácká muzika. Při prvním žďárském svátku dobrého vína vystoupí rovněž
folklorní taneční a hudební soubory a mimo
jiné se milovníci tohoto moku mohou těšit
i na přednášku o kvalitách a prospěšnosti
jeho požívání či řízenou degustaci.
(red)
Mnozí si zajisté všimli, že Kino Vysočina
si pro vás každý měsíc připravuje nějaké
speciální zážitkové akce. K programové
nabídce kina se snaží zpestřit a zpříjemnit vám váš film i nějakým doprovodným, zážitkovým programem.
V uplynulých měsících jste mohli zažít
tematickou Hororovou noc, soutěž o vstupenky, ochutnat speciální nabídku drinků v
Café Biják nebo půlnoční premiéru Padesáti
odstínů svobody.
I květen nebude žádnou výjimkou, čekají nás opravdu velké premiéry pro filmové nadšence. Pro milovníky hororu bude k
vidění snímek Tiché místo, který nenechá
jediného diváka v sále v klidu. Opět do
kin vstupuje další premiéra filmu ze série
hvězdných válek Solo Star Wars.
To ale není vše. Závěrem jste všichni zváni na nejočekávanější premiéru od studia
Marvel. Jedná se o film Deadpool 2, který
bude uveden v polovině května. Brzy bude
upřesněn termín, kdy se filmu dočkají diváci i na plátně Kina Vysočina. K Deadpoolovi
vás bude opět čekat doprovodný program a
svoji oblíbenou premiéru si tak vychutnáte
na plno. Více však neprozradím, přijďte se
přesvědčit sami. Žádnou aktualitu neminete na našem facebooku Kino Vysočina.

Doplňkový zážitkový program v Kině Vysočina

Foto: Luboš Prüger

Kultura Žďár
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Školství

Žďárské florbalistky zabodovaly v republikovém turnaji
Mladší florbalistky ze 4. základní školy
se ve dnech 5. a 6. dubna 2018 zúčastnily republikového finále základních škol
ve florbalu. Turnaj se konal v Uherském
Brodě.

„Domů jsme si přivezly bronzové medaile a radost z velkého úspěchu. A také jsme se
domluvily, že budeme v trénincích dál pokračovat,“ popsaly holky po návratu s tím, že
doufají, že se jim příští rok podaří na úspěch
navázat. Nejvíce gólů nastřílela kapitánka
týmu Nikola Sekničková, Adéla Ptáčková se
pak stala členkou All stars teamu celé soutěže.
První den děvčata hrála dva zápasy ve
skupinách. Oba vyhrála - se ZŠ Tlučná 5:0 a
se ZŠ Dubí 4:2. Po vítězství ve skupině hrála
semifinále se ZŠ Opava, tentokrát ale bohužel prohrála 1:4. Na závěr v zápase o 3. místo
se týmu podařilo opět porazit protihráčky
ze ZŠ Tlučná a zaslouženě vyhrál 4:3.
„Mám velkou radost, že se holkám podařilo uspět ve velké konkurenci týmů z kraje a
poté z celé republiky. Je to velký úspěch Žďá-

ru nad Sázavou i naší školy. Poděkování patří
hlavně holkám, ale i trenérům,“ dodal ředitel
školy Jaroslav Ptáček.
I díky podpoře školy a města mohou ta-

kových úspěchů žďárští školáci dosahovat.
V letošním roce se jedná již o druhé sportovní medailové umístění na republikové
úrovni.
(red)

Žačky 4. ZŠ se umístily na 3. místě v republikovém finále ve florbale

Školství

Romanesco, wasabi a indiánský totem Co dnes očekávají
rodiče od školy?

Z naší série je to již zastavení páté, dnes
ho věnuji pozitivnímu myšlení, které zásadně pomáhá na cestě k úspěchu.

Foto: archiv

Výuka Dornovy metody pohledem studentů masérství
Měsíc březen vnesl do našich hodin velmi
netradiční oživení výuky. Škola nám nabídla možnost zúčastnit se kurzu „Dornova metoda plus“. Většina z nás neváhala
a přijala.
První den se odehrával především v teoretické rovině. Seznamovali jsme se s obsahem kurzu a jeho lektory. Probírali kontraindikace a indikace této metody a veškeré
postupy, které s ní souvisí. Bylo to zajímavé,
ale musíme po pravdě přiznat, že jsme se
těšili spíše na praktickou část a na to, až se
naučíme nové věci.

Studenti masérství se učí Dornovu metodu
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Druhý den ke dvěma lektorům přibyli
čtyři asistenti, aby nad námi měli větší dohled a my měli jistotu, že vše děláme správně. Vůbec nám nevadilo, že jsme byli častěji
kontrolováni a opravováni. Naopak. Pracovali jsme ve dvou skupinách a každá měla
svého lektora a dva asistenty. Praktická část
začala správným usazováním a centrováním
kyčelních kloubů. Poté jsme pokračovali kolenními klouby a celý proces zakončili kotníky a prsty. Podstatu „Dornovy metody plus“
jsme zkoušeli aplikovat navzájem sami na
sobě.
Kurz byl tak zajímavý, že jsme ani ne-

Foto: Jana Vomáčková

vnímali čas. První polovina dne utekla jako
voda a my se přehoupli do odpoledne. Po
obědě jsme pokračovali rovnáním kostrče
i celé páteře a řídili se především heslem
„Pracuj proti“ tak, jak nám stále opakovali
naši lektoři. I když místy bylo napravování
našeho těla bolestivé, věděli jsme, že děláme správnou věc. Přestávky, které jsme
si v průběhu dne udělali, oživili naši lektoři
vtipy i dobře míněnými radami a skvěle tak
uvolnili pracovní atmosféru. Poslední den
jsme napravovali ramenní, loketní klouby,
zápěstí a články prstů.
Na závěr jsme si ukázali velmi zajímavou
Breussovu masáž, která je logickým doplněním „Dornovy metody plus“. Najednou
tu byl konec. Rozdali jsme si slavnostně
certifikáty s mezinárodní platností a jako
bonus dostali knížku, kterou napsali samotní lektoři. Ale tím hlavním, co jsme získali,
byly nové znalosti, dovednosti a schopnost
aplikace alternativních masérských technik.
A ještě jeden poznatek závěrem. Naši vyučující nám stále opakují, že základem všeho
je komunikace s lidmi. Teď již víme, že mají
pravdu.
Musíme uznat, že lektoři kurzu Zuzana
Prouzová-Lehrmannová a Jozef Púry jsou
skutečnými profesionály a my bychom jim
touto cestou chtěli velmi poděkovat. Chtěli
bychom poděkovat i škole a především paní
mistrové Janě Vomáčkové, která nám kurz
domluvila a zorganizovala. Co říci závěrem?
Kurz hodnotíme jako velmi zajímavý a přínosný. Přes to, že se některým z nás zpočátku nechtělo, jsme moc rádi, že jsme se ho
zúčastnili.
Studenti tříd 2. M a 3.D
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Vítězka soutěže s nejlepším dortem, který připravovala přes 160 hodin

Gastro Hradec je mezinárodní reprezentativní gastronomická soutěž. Jedná se o
elitní přehlídku nejlepších výrobků v oblasti kuchařského a cukrářského oboru.
Žáci Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se jí pravidelně účastní a
každoročně obsazují některý ze stupínků
vítězů. Letos nám jich patřilo celkem pět!
Michaela Prášilová a Vojtěch Kratochvíl
jsou studenti 1. ročníku oboru kuchař. Jsou
zapáleni pro gastronomii a do soutěže se
zapojili s velkým nadšením, neobyčejnou
zvídavostí a pevným odhodláním. Pod odborným vedením pana mistra Chalupy sestavili, připravili a prezentovali menu, které
velmi zaujalo profesionály z poroty. Jejich
působivě naaranžované pokrmy byly oceněny nejvyššími medailemi.
Michaela dokázala ve své práci skloubit
jemné chutě vybraných ingrediencí a vytvořit z nich na talíři malé umělecké dílo. A
to doslova. Při přípravě totiž potřebovala
nejen klasické nádobí, ale i štětce a pinzety.
Byla oceněna zlatou medailí a celkově obsadila 2. místo.
Vojta si vybral do svého menu ryze
„mužské“ pokrmy a přísady – wasabi, tatarák, kachní stehna. Jednotlivá jídla na talíři
elegantně doplnil originálními drobnými
detaily. Se svým pokrmem obsadil 3. místo.

Foto: Jakub Axman

V cukrářském oboru jsme měli velmi silné zastoupení. Děvčata získala dvě zlaté a
jednu stříbrnou medaili. Karolína Švárová se
už nemůže dočkat jara, slunce a květin, a tak
vytvořila dort na téma Horské jaro. Za něj si
odvezla stříbrné ocenění. Alena Konečná je
pilnou čtenářkou a obdivovatelkou knih J.
K. Rowlingové, vyrobila proto poschoďový
dort na téma Harry Potter. Přičaroval jí zlaté
ocenění. Obě studentky si téma i provedení dortu vybraly samy, jejich práci odborně
koordinovala paní mistrová M. Sobotková.
Absolutní vítězkou a šampionkou soutěže s nejvyšším počtem dosažených bodů
se stala Tereza Zelená. Dokázala ve své fascinující práci spojit to, co ji samotnou ve
volném čase zajímá. Myslivost, indiánské
horoskopy a pečení dortů. A když k tomu
přidáme 160 hodin usilovné práce, studium
anatomie jednotlivých zobrazených zvířat,
sbírání kůry stromů v lese, 22 kg modelovací
hmoty, celou škálu jedlých gelových barev
a spoustu dalších ingrediencí, vyjde nám
absolutní prvenství. Za Terezou pevně stála celá její rodina, všichni spolužáci, učitelé
a mistři. Jsme na ni pyšní. Její zodpovědný
přístup, vytrvalá snaživost a hlavně veliký
entuziasmus pro cukrářskou práci bude
zcela jistě silnou motivací a inspirací pro
všechny naše žáky.
Markéta Zrzavá

Píše se konec června 2018 a Pepíček hlásí
své babičce ve dveřích: „Ahoj babi, tak jsem
se stal třídním šikulou“. Potěšená babička
vyzvídá, o co že kráčí. A Pepíček vysvětluje,
že se sám přihlásil ke splnění třech úkolů.
První z nich „Šikula nezapomíná“ plnil celý
měsíc tak, že měl s sebou vždy všechny školní věci a domácí přípravu bez chybičky, druhý pod názvem „Šikula nezlobí“ měl za úkol
chovat se celý další měsíc příkladně a slušně
ke svým spolužákům a pracovníkům školy
a ten třetí, to byl úkol na další dva měsíce,
a sice nedonést domů horší známku než
trojku. „Nebylo to lehký, ale zvládnul jsem
to všechno, babi, a teď jsem Šikulou třídy!“ a
ukazuje odznak jako důkaz své píle.
Je to příběh o úspěchu, který může prožít každý žák naší školy, který se do plnění
úkolů zapojil. A že těch žáků je víc než 80%
za všech, je naprosto perfektní. Kdo z nich
dojde do cíle, to zatím nevíme, ale vydat se
na cestu jistě stálo odvahu a úsilí o změnu a
pozitivní myšlení. A to se v životě cení. Někteří už „Šikulu nezapomínání“ získali a plní
další, jiní na své ocenění teprve čekají, ale
snaží se.
Tak ji přejme, ať v úsilí vytrvají a úspěchu
dosáhnou. Pokud chcete vědět víc, tak pravidla naší hry najdete na www.3zszdar.cz
Pomáháme k úspěchu a jsem rád, že to
funguje, a děkuji všem, kteří se na tom podílejí, a také všem, kteří nám fandí a drží palce.
Ivo Kuttelwascher, ředitel 3. ZŠ

Čtyřka láká žáky na
výuku techniky
Žďárská čtyřka se poslední dva roky zabývá větším zaujetím žáků pro techniku
a technické dovednosti. Začátkem dubna
proběhla na škole soutěž ve zručnosti a z
reakcí dětí se velmi povedla.
S velkým zájmem se setkala reportáž
České televize, kterou v dílnách 4. ZŠ natočila. „Soutěž se skládala z výběru nejvhodnějších spojovacích materiálů a jejich smontování a poté ve šroubování různých vrutů
do dřeva, kdy součástí byly co nejrychlejší výměny nástavců v používaných akumulačních
vrtačkách,“ říká ředitel školy Jaroslav Ptáček.
A druhým dechem dodává, že se jí účastnily
dvě třídy.
Tento inspirativní způsob výuky, jehož
součástí jsou i mnohé jiné činnosti než jen
soutěž ve zručnosti, škola představí i na
workshopu, který se uskuteční 17. dubna v
prostorách školy. „Našimi největšími partnery
jsou firmy Hettich a Spomat. Jsem rád, že se
zde takoví partneři našli,“ dodává závěrem
Ptáček.
4. ZŠ
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Příspěvkové organizace města

Městská policie

SPORTIS informuje
Rekreační areál Pilák – Mezi 10. a 15. dubnem jsme otevřeli areál pro veřejnost. Od
začátku dubna jsme prováděli opravy a přípravu na letní provoz.
Relaxační centrum – V březnu 2018 navštívilo Relaxační centrum celkem 19 059
návštěvníků. Zájemci o umístění reklamy
volejte na telefonní čísla 737 203 054 nebo
603 228 148. Provozovatel přijme na brigádu strojníka za dobrých platových podmínek.
Zimní stadión – Stále se pracuje na rozšíření zázemí pro stolní tenis v místě bývalé
„vodárny“. Zimní sezóna 2017/2018 byla
ukončena 31. března 2018. Následovat budou opravy a údržba celého areálu zimního
stadiónu.
Fotbalový stadión – V průběhu měsíce
března došlo k převodu umělé travnaté plochy fotbalového stadiónu z TJ Žďár nad Sázavou na Město Žďár nad Sázavou. Atest na
stávající umělou hrací plochu končí 18. října
2018, takže se bude pracovat na výměně
povrchu. Zájemci o pronájmy fotbalových
ploch volejte na telefonní číslo 734 760 598.
Rychlobruslařský ovál – Do poloviny roku
připravujeme k realizaci odvodnění oválu z
vnitřní strany.

Tenisové kurty – V letošním roce (termín
zatím není známý) se předpokládá zahájení
prací na rekonstrukci čtyř tenisových kurtů
(1 - 4), výstavba společného zázemí pro tenis a fotbal (6 šaten) a nafukovací haly.
Skatepark – V průběhu měsíce dubna proběhnou dokončovací práce na terénních
úpravách. Oficiální otevření je připraveno
na 2. června. Podrobné informace sledujte
na našich webových stránkách.
Autokempink Pilák – Vyrobili jsme nové
posezení před chatky Reneta a připravujeme zateplení sociálních zařízení Táborka. Na
blížící se zahájení letošní sezóny přijmeme
brigádníky na údržbu a sečení trávy na dohodu o provedení práce.
Hotelový dům Morava – Pokračujeme
ve výměně podlahových krytin a zařízení
pokojů. Připravujeme opravy společných
sociálních zařízení. Zájemci o umístění reklamních billboardů na budově volejte na
telefonní číslo 603 228 148.
Hotel Tálský mlýn – Na jarní sezónu připravujeme čistění stěn hotelu, opravu kanalizace a vyčistění zámkové dlažby uvnitř areálu.
Provozovatel hotelu přijme na brigádu recepční.
SPORTIS

Active představuje TRX. Přijďte vyzkoušet
Active club představuje novinku ve své
nabídce. Od dubna můžete využívat lekce TRX, které slouží k posilování a zpevnění celého těla pomocí jednoduchého
popruhu volně ukotveného v jednom
bodě.
Organizované tréninky vede certifikovaná instruktorka Michaela Zobačová a konají
se každé pondělí v čase od 19.45 a ve čtvrtek od 18.00 hodin. Své místo na jednotlivých lekcích je nutné si předem rezervovat.

Naučíte se základní principy využití závěsného systému. „TRX je nejžádanější fitness
nářadí a skupinové cvičení posledních let. Cvičení využívající výhradně váhu svého těla přináší maximální výsledky v minimálním čase
a pomůže vám vybudovat pevnou a zdravou
postavu,“ popisuje Zdeňka Prokopová, zástupkyně ředitele Active – SVČ.
Lekce budou probíhat i během letních
prázdnin. Více informací o cvičení a aktualizovaný rozvrh naleznete na webu Active
clubu.
(red)

Rušní cizinci
Na tísňovou linku MP bylo od občana
ohlášeno, že v prostoru před OD Convent se
má nacházet skupina asi šesti cizinců, kteří
narušují veřejný pořádek a vzbuzují veřejné
pohoršení. Na místo se dostavila hlídka MP
a společně s hlídkou Policie ČR učinily kroky
k zabránění dalšího protiprávního jednání.
Osoby byly identifikovány jako polští státní
příslušníci. U 25letého muže, který se povaloval po zemi vlivem silné opilosti, byla
provedena orientační dechová zkouška s
hodnotou 3,58 promile alkoholu v dechu.
Po nezbytných úkonech vyšetření, provedených přivolaným lékařem, byl muž následně
převezen strážníky MP do protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě.
Nezajištěné motorové vozidlo
MP přijala oznámení, že na parkovišti na
Bouchalkách před fotbalovým stadionem je
odstavené motorové vozidlo a jsou u něho
otevřena všechna okna. Na místo se dostavila hlídka strážníků, která provedla ve spolupráci s Policií ČR lustraci tohoto nezajištěného vozidla a také zjištění jejího majitele.
Po jeho vyrozumění si jej zabezpečil.
Zmatený muž
V ranních hodinách přijal strážník stálé
služby oznámení od občanů, že se v okolí sportovní haly pohybuje zmatený muž
pouze s jednou botou. Hlídka strážníků následně muže nalezla a převezla na služebnu. Jeho ztotožněním bylo zjištěno, že se
jedná o 18letého muže ze Zlínského kraje.
Ve spolupráci s hlídkou Policie ČR byla u něj
provedena zkouška na požití návykových
a omamných látek s výsledkem pozitivním
a orientační dechová zkouška na alkohol s
výsledkem 0,82 promile alkoholu v dechu.
Vzhledem k tomu, že dotyčný muž byl
zraněn v obličejové části a stěžoval si ještě
na další zdravotní problémy, byl následně
převezen rychlou záchrannou službou do
nemocnice.
Podnapilá žena
V odpoledních hodinách oznámil muž
na tísňovou linku, že v bytovém domě na
ul. Brněnská je podnapilá žena, která ruší
ostatní nájemníky svým křikem a nevhodným chováním a z okna vyhazuje nějaké
předměty. Na místo se dostavila hlídka, která ženu zklidnila a převezla na služebnu MP.
Následně u ní byla provedena orientační
dechová zkouška na alkohol, přičemž naměřená hodnota byla 1,27 promile alkoholu
v dechu. Vzhledem k předešlému agresivnímu chování, kterého se tato 55letá žena
dopouštěla, bylo reálné, že by v tomto jednání pokračovala, bylo rozhodnuto o jejím
převozu na protialkoholní stanici do Jihlavy.

Ilustrační foto
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Foto: archiv



Luboš Skřivánek, MP

Ze sportu

Volejbalisté mají za sebou nejúspěšnější sezonu ve své historii
Letošní sezona je pro žďárský volejbal
historicky nejúspěšnější. Začíná se nám
vyplácet dlouhodobá poctivá práce s
mládeží, na kterou jsme se v posledních
letech zaměřili. Výsledkem toho všeho je
několik vyhraných celoročních soutěží.
V současné době má náš oddíl více jak
170 členů, z nich je cca 100 v družstvech
mládeže a jejich počet neustále roste. Volejbalový oddíl má nyní 12 družstev, od přípravky, kde se volejbal učí chlapci a dívky
od 6 let, až po družstva mužů a žen, které
hrají 2. ligu. Jsme jedním z mála oddílů, který se věnuje jak mládeži, tak i dospělým, a
to v obou kategoriích, tedy mužské i ženské.
Také výsledkově se volejbal stal velmi
úspěšným sportem, hned 3 našim družstvům se letos povedlo vyhrát své soutěže.
Vlajkovou lodí volejbalového oddílu jsou již
dlouhodobě muži A, kteří pravidelně obsazují přední příčky ve 2. lize. Letos dokázali
tuto soutěž dokonce vyhrát, takže se jim
povedlo zopakovat úspěch z roku 2015, kdy
tuto soutěž vyhráli poprvé. Velkým pozitivem je také to, že trenérská dvojice mužů
Petr Podhrázký a Petr Veselý do týmu dokázala úspěšně zabudovat několik hráčů z
juniorů, kteří za něj pravidelně nastupují.
Také družstvo žen, vedené trenérkou
Evou Ťupovou, prošlo v letošní sezoně výraznou generační obměnou a i přes velký
počet zranění a ve velmi omlazené sestavě s
našimi odchovankyněmi z týmu juniorek se
dokázalo umístit v horní polovině tabulky 2.
ligy, konkrétně na 5. místě.
Velmi úspěšné jsou i juniorky a junioři,
kterým se podařil unikát, když oba ve stejné

Žďárské juniorky s pohárem po vítězné sezóně

sezoně vyhráli své soutěže a získali titul přeborníka kraje Vysočina.
Naším cílem je i v budoucnu se věnovat
práci s mládeží v kategoriích chlapců i dívek a budovat tak základnu pro oba týmy
dospělých, které chceme udržet v ligových
soutěžích. Děkujeme všem fanouškům za
podporu, sponzorům a Městu Žďár nad Sázavou za vytvořené podmínky.
Pavel Veselý

2. ročník Memoriálu Petra Vejvody
Žďárské střední školy se ve čtvrtek 22.
března 2018 utkaly ve sportovní hale Na
Bouchalkách v halové kopané, která je v
rámci Středoškolských her postupová a
zároveň pořádaná jako 2. ročník Memoriálu Petra Vejvody.
Tento memoriál je vzpomínkou na letos nedožité dvacetiny studenta obchodní

školy Petra Vejvody, který zahynul v říjnu
2014, kdy se odvážně postavil na obranu
studentek, které ohrožovala duševně nemocná žena. Při záchraně spolužaček však
na místě podlehl těžkému zranění. Petr Vejvoda je nositelem medaile za statečnost in
memoriam udělené prezidentem republiky
a ceny Michala Velíška za statečnost.
Stanislav Zedníček

Foto: Pavel Veselý

Mezinárodní volejbal
opět ve Žďáře!
Volejbalový oddíl bude společně s Českým volejbalovým svazem pořádat ve
sportovní hale na Bouchalkách od 27. do
29. dubnu kvalifikační skupinu o postup
na mistrovství Evropy juniorů.
Česká juniorská reprezentace nejprve sehraje 23. dubna přípravné utkání s Austrálií.
Kvalifikaci zahájí 27. dubna utkání Dánska s
Finskem. Naši reprezentaci čeká 28. dubna
od 17 hodin Dánsko a 29. dubna v 17 hodin
Finsko. Zveme tímto všechny sportovní fanoušky na tuto prestižní mezinárodní událost, která byla do Žďáru přidělena také díky
tomu, že žďárský volejbal má dlouhodobě
velmi dobrou pověst a již v minulosti podobné akce s úspěchem organizoval.
(red)

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
10. duben 2018 celkem 21 148 občanů
ČR přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: březen 2018 - 21 168, únor
2018 - 21 193, leden 2018 - 21 182, prosinec 2017 - 21 192, 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)

Děti narozené v únoru 2018
Milan Sabel 	
Jakub Neubauer 	
Jakub Filipí 	
Richard Čech 	
Dominik Jun 	
Marie Květoňová 	
Kristián Brož 	
Rija Klusáčková 	
Jiří Netolický 	
Julie Hanychová 

03.02. ZR 1
06.02. ZR 7
08.02. ZR 3
10.02. ZR 6
12.02. ZR 4
21.02. ZR 6
22.02. ZR 6
23.02. ZR 2
23.02. ZR 1
27.02. ZR 6

Životní jubilea v dubnu 2018
Marie Poulová 	
Irena Nachtneblová 

02.05. 85 let ZR 5
03.05. 80 let ZR 4

Jarmila Prášilová 	
Stanislav Lampárek 
Věra Mátlová 	
Antonín Němec	
Anna Zahrádková 	
Josef Pohanka 	
Stanislav Stařík 	
Jan Jirků 	
Marie Smejkalová 	
Miroslav Siebenbürger
Jaroslav Štefek 	
Josef Chlubna	
Marie Chalupová 	

03.05. 90 let ZR 6
06.05. 90 let ZR 1
06.05. 85 let ZR 1
06.05. 80 let ZR 7
06.05. 91 let ZR 1
08.05. 80 let ZR 1
09.05. 80 let ZR 5
10.05. 90 let ZR 1
12.05. 85 let ZR 4
16.05. 80 let ZR 3
20.05. 85 let ZR 7
27.05. 80 let ZR 5
31.05. 94 let ZR 3

Srdečně gratulujeme!
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SLEDUJTE NÁS NA:
kabelové televizi SATT
a interaktivní televizi
SATT iTV

Facebooku

Youtube
kanále

Premiéra každý čtvrtek od 18:00,
reprízy každou sudou hodinu
od 8:00 do 22:00

Zpravodajství | Na slovíčko | Kulturní přehled
Týdenní porce regionálních událostí a sportu, rozhovory s politiky,
osobnostmi i zajímavými lidmi regionu, pozvánky na akce, výstavy.

PŮJČOVNA
NÁŘADÍ
RUČNÍ NÁŘADÍ HILTI | VIBRAČNÍ TECHNIKA
HUTNÍCÍ STROJE | JÁDROVÉ VRTÁNÍ
ŘEZÁNÍ BETONU | SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ PERI
ČERPADLA | ELEKTROCENTRÁLY
LEŠENÍ - TRUBKOVÉ, RÁMOVÉ, HAKI
SHOZY PRO STAVEBNÍ SUŤ

telefon: 606 742 832
e-mail: blazek@pks.cz

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik
se slevou až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí
pneumatik s vyvážením za 260 Kč/ks a zdarma nasazení
kol na vozidlo při odběru minimálně 2 ks pneumatik.
Nabízíme také uskladnění pneumatik za 484 Kč. V rámci
jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší
klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše
za akční cenu 249 Kč.
Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů
vám jako bonus přibalíme 1 l koncentrátu náplně
do ostřikovačů. K sadě 4 kusů akčních hliníkových disků
dostanete jako bonus bezpečnostní šrouby kol. Na akční
sortiment příslušenství můžete využít až 15% zvýhodnění.
Akce trvá od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018

www.televizevysocina.cz

TĚŠÍTE SE
NA LÉTO?
Jarní servisní prohlídka
za 249 Kč včetně
kontroly klimatizace

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 624 948
www.auto-auto.cz

www.pksstavby.cz
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Zaostřeno na Žďár 2018
Zaostřeno na Žďár 2018 je tu. Zapojte si i vy do
dalšího ročníku fotografické soutěže!
Stejně jako v loňském roce probíhá i letošní ročník fotografické
soutěže Zaostřeno na Žďár 2018. 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 a příslušný měsíc. 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 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.

IV. Zaostřeno na nový život
(zasílejte do 30. dubna 2018)
Na měsíc duben jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na nový
život. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 30. dubna 2018
na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2018. V e-mailu uveďte i
celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a telefonní kontakt. 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.
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Vyhodnocení!
III. Zaostřeno na světlo a tmu
V březnu 2018 bylo do soutěže zasláno 17 fotografií s tematikou
světlo a tma. Vítězem třetího kola fotografické soutěže se stal Karel Omes. Gratulujeme!
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami do
nově zrekonstruovaného Kina Vysočina.


Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
středa 25. dubna, 9.00, 11.00 a 14.00
Čarovný bubínek
Městské divadlo

pátek 27. dubna, 19.00
Vidět zvuk, slyšet světlo - Údif
kulturní centrum Batyskaf

čtvrtek 26. dubna, 8.45
Hastrmanská pohádka
Městské divadlo

sobota 28. dubna, 13.00-19.00
Festival vína
Dům kultury

pondělí 30. dubna, 18.00
Žďárská filipojakubská noc
dětský areál na sídlišti Libušín

úterý 8. května, 10.00-1500
Lidová krojová pouť ke sv. Janu Nepomuckému
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

DUCHOVNÍ AKCE
sobota 12. května, 16.30
neděle 13. května, 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 14.30
středa 16. května, 17.00
Svatojánská pouť na Zelené hoře

sobota 12. května, 9.00-16.00
Pouťový Fler trh
Dům kultury

středa 16. května, 20.00-22.00
Nikodémova noc
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
KONCERTY
čtvrtek 26. dubna, 17.00
Absolventský koncert
sál ZUŠ F. Drdly

čtvrtek 24. května
ZUŠ open
ZUŠ, divadlo, venkovní prostranství
sobota 26. května, 7.30
Žďár tančí 2018
sportovní hala na Bouchalkách
sobota 26. a neděle 27. května
Dny otevřených zahrad
Zámek Žďár
VZDĚLÁVACÍ AKCE
úterý 24. dubna, od 8.00
Procházka po ZUŠ pro 1. třídy ZUŠ
ZUŠ F. Drdly

sobota 28. května, 20.00
Sekce hluku 2
kulturní centrum Batyskaf
čtvrtek 3. května, 19.00
Justin Lavash
Café u tety Hany

neděle 29. května, 18.00
Po vlastní ose
kulturní centrum Batyskaf

čtvrtek 3. května, 19.00
Marcela Camargo Quintet
konvent v Zámku Žďár

pátek 4. května, 14.00
Mamince z lásky – tvůrčí dílna
Knihovna M. J. Sychry

pátek 5. května, 18.00
Barocco sempre giovane - Eva Urbanová
bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

čtvrtek 10. května, 17.00
Zavřít mě můžete, pustit mě musíte
Husova kaple, Kopečná

čtvrtek 10. května, 19.00
Jaroslav Wykrent
Café u tety Hany

úterý 15. května, 9.00-11.00
Vytvořte si přáníčko pro svou rodinu
Family Point, poliklinika

pondělí 14. května, 19.00
Jitka Vrbová
Café u tety Hany

úterý 15. května, 17.00
Od rukopisu ke knize
Knihovna M. J. Sychry

čtvrtek 24. května, 19.00
Olympic
Dům kultury

pondělí 21. května, 16.00
Doma je doma
Knihovna M. J. Sychry

KULTURNÍ AKCE
pondělí 23. dubna, 19.00
Screamers
Městské divadlo

VÝSTAVY
čtvrtek 3. května až úterý 3. června
Jaroslav Svoboda - sklo
Galerie Stará radnice

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

