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Krojovaná pouť na Zelené hoře sklidila velký ohlas

Zaostřeno na Žďár 2017 zná své vítěze
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Aktuality

Historie

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

Cikáni v obci, začátek 20. století

Vážení spoluobčané,

Žďárský uličník II/2
V dohledné době (za pár měsíců) vyjde pokračování Žďárského uličníku II. V předchozí knize jste měli možnost se procházet zámkem
a zároveň putovat časem – od středověku po polovinu 20. století. V dalším díle bude historický výlet pokračovat po bývalé vesnici Zámek Žďár,
abyste viděli, jak se měnila od nejstarších dob do poloviny 20. století. Nejvíce se budete zdržovat v době 1820 až 1948.
Velkým exkursem do baroka bude nepochybně kapitola o Zelené hoře a o tradici poutí. Zajímavé čtení je věnováno pouťovým atrakcím
a ohňostrojům. Poutní kostel ale nebude jediným zastavením, protože je tu daleko více objektů. Například se dozvíte, že Drůbežna opravdu
sloužila k chovu drůbeže. Nový i Starý dvůr mají svůj zajímavý příběh. Dočtete se, jak hospodařili zdejší familianti i velkopachtýři. Vápenice,
která se stala v posledních letech předmětem vědeckého bádání, konečně vydala část tajemství o své minulosti. Na samotném okraji
katastrálního území se nacházela ve třicátých letech 20. století parní pila, kde se zpracovávalo dřevo po velké kalamitě v roce 1930. Její zbytky
dosud stojí v Roudném lese. Nahlédnete do zajímavé minulosti Táferny i hostince U Pallů (později restaurace U Tří hvězd). Zajímavým místem
je i chmelnice, kde se dnes nachází parkoviště před obchodním domem KINSKÝ. Také zjistíte, kdo byl pohřben v Dolním hřbitově a jestli sloužil
jako morové pohřebiště.
Zámek Žďár byl významným centrem průmyslu. Již
ve dvacátých letech 19. století byl ve zdejší papírně (nyní obchodní
dům KINSKÝ) uveden do provozu parní stroj. Ve druhé polovině 19.
století založil Rafael Hochner úspěšnou sirkárnu. Sága židovského
rodu Hochnerů zahrnuje léta 1834 až 1913. Pozornost jsme věnovali
i zaměstnancům, jejichž pracovní poměry byly otřesné, ačkoliv majitelé
se snažili jejich úděl zlepšit. Někteří z nich umírali na nemoc lidově zvanou
„bolavá huba“. V roce 1920 se začala psát nová kapitola tohoto objektu,
když byla uvedena do provozu továrna Jaro J. Rousek (nyní TOKOZ).
Poprvé tu předkládáme ucelenější historii Rouskovy továrny. Pozornost
jsme věnovali také objektům v extravilánu obce. Připomeneme barokní
boží muka, která stávala u staré stržanovské silnice. Bohužel dnes
po nich zůstal jenom základ. Poutním místem býval také Salvátor, kde se
na začátku srpna odbývaly bohoslužby a procesí. Velmi zajímavou
kapitolou bude určitě zemská hranice, která hrála významnou roli v životě
Stánky při příležitosti svatojánské pouti
obyvatel. Zajímavostí je, že žďárský katastr sahá k Peperku a k zaniklé vsi
Milíkovice.
Mnohá témata jsou v knize zpracována poprvé, např. Starý dvůr, Nový dvůr, továrna František Špilar, Tálský mlýn, Drůbežna, Švarcava,
vinopalna nebo obecní úřad. Mnohá z témat byla podstatně rozšířena, například příběh o Dolním hřbitově nebo papírně. Byly objeveny nové
osobnosti, jako byl fregatní kapitán Ferdinand šlechtic Hajek, profesor vídeňské techniky dr. Filip Veselský nebo prof. JUDr. František Eduard
Tuna, rektor pražské univerzity. Historii domů jsme se snažili doplnit o příběhy lidí i celých rodin (např. Schostalovi, Hochnerovi, Rouskovi,
Loosovi aj.). Za připomínku stojí povodeň v roce 1714, která si v obci vyžádala 10 obětí. Zajímavým, ale tragickým příběhem bylo zavraždění
hajného Václava Chlubny. Vrah byl nakonec chycen v Táferně, kde ho povalil šikovný host pomocí koule od kuželek.
Text knihy bude doprovázen velkým množstvím obrazového
a mapového materiálu (cca 400 kusů) Závěr bude patřit stručné historii
jednotlivých domů od č.p. 1 po č.p. 130. Součástí tohoto výstupu bude
také galerie obrázků stavení. Při té příležitosti se obracíme (tým autorů)
na všechny s prosbou. Máte-li fotografie k výše uvedeným domům
do roku 1960, rádi bychom některé z nich zveřejnili v knize.
Miloslav Lopaur

Severní konec obce

měsíc květen se již přehoupl do druhé
poloviny. Žákům a studentům zbývá poslední měsíc školy a vše se přibližuje k letním prázdninovým měsícům. Ale jak by studenti sami řekli, měsíc je ještě dlouhá doba.
Koncem dubna jsme se společně s řediteli základních a mateřských škol sešli v budově ZŠ Švermova se zástupci firem Hettich
ČR, k.s. a Del, a.s. Tématem setkání bylo, jak
přiblížit žákům technické a manuální dovednosti. Troufám si tvrdit, že základní obratností každého školáka by mělo být nejen
udělat v tělocviku správně kotrmelec, ale i
zašroubovat vrut do vyvrtaného otvoru.
Proto si vážím nabídky a zájmu firem poskytnout materiál pro dílenské předměty
ve školách. Cílem je vychovat šikovné žáky,
kteří si v běžném životě dokáží poradit se
základními činnostmi.
V letošním roce se studenti opět zapojili
do projektu Mládež kraji, který rovným dílem financují město Žďár a Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina. Jedním z podpořených

projektů bylo vytvoření naučné stezky po
netradičních a málo známých místech Žďáru. Druhým projektem je tradiční sportovní
běžecké závodění po „Žďárských schodech“.
Ještě v průběhu května se mohou mladí
lidé přihlašovat ve druhém kole s dalšími
zajímavými projekty.
Rada města na základě připraveného
rozpočtu vyhlásila dvě výběrová řízení na
dodavatele staveb. První z nich je rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny
pro neformální a zájmové vzdělávání, na
kterou město získalo dotaci přes 8 miliónů
korun, a druhou stavbou je rekonstrukce
hřiště u ZŠ Švermova, které jako poslední
z velkých hřišť u škol čeká na modernizaci.
Zároveň byl již vybrán zhotovitel stavby pro
zázemí fotbalu a tenisu včetně nafukovací
haly nad tenisovými kurty. Práce by mohly
začít již koncem tohoto měsíce. Fotbalisté
se mohou těšit i na nový povrch hřiště s
umělou trávou, protože stávajícímu hřišti
končí platnost certifikátu. Těmito akcemi
se snažíme vedle důležitých investic do infrastruktury, rekonstrukcí a modernizací ve
městě přispět rovněž v oblasti sportu a volnočasových aktivit.
Milí spoluobčané, závěrem mi dovolte,
abych upozornil na řadu zajímavých akcí,
které v našem městě proběhnou v nejbližší
době. Po tradiční žďárské pouti ke sv. Janu
Nepomuckému na Zelené hoře nás čeká 9.
června čtvrtý ročník Dne Žďáru s řadou hudebních a tanečních vystoupení. Na závěrečném koncertu vystoupí zpěvák Petr Kolář. Základní umělecká škola Františka Drdly
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se opět zapojila do projektu „ZUŠ open“ a
zaměřila se především na kulatá výročí založení umělecké školy a souborů Svatopluku
a Žďáráčku. Měsíc červen bude dále ve znamení sportovních akcí, mimo jiné basketbalistů, volejbalistů, rychlobruslařů. Věřím,
že si každý z této pestré nabídky vybere.
Myslím, že oddíly a spolky mají co předvést,
a jsem hrdý na to, že tak za podpory města
činí. Přeji všem krásné a příjemné následující dny!

Josef Klement

AKTUÁLNĚ: Zelená hora přivítala poutníky na krojované pouti
Farníci na Zelené hoře letos zaveleli návratu tradic. A tak se 8. května po desetiletích konalo několik akcí v duchu tradiční pouti přímo na Zelené hoře. A mnoho
příchozích potvrzuje velkou atraktivitu
duchovní poutě.
„Účast je více než důstojná, určitě tisíc lidí
tady je,“ říká Stanislav Růžička, jeden z organizátorů ze spolku Putování za Santinim.
Na žďárskou pouť na Zelenou horu se sjeli
poutníci z Hodonína, Brna, Hlinska i Havlíčkova Brodu.
„Je krásné, že přijeli z mnoha míst, kde
jsme ani netušili, že se to pozvání dostane.
Takže mám radost,“ dodává Vladimír Záleský, farář z kostela na Zelené hoře. O to lepší
pro farnost je to z pohledu, že se krojovaná pouť konala vůbec poprvé. A dle ohlasů
bude pravděpodobně tradice pokračovat i
v příštím roce.
(red)

Krojovaná pouť se podle reakcí lidí velmi povedla

Foto: Pavel Černý
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Ve Žďáře se poběží za nadějí
V pátek 8. června je ve Žďáře nad Sázavou naplánován již devátý ročník tradičního populárního běhu. Ten volně navazuje na Běh Terryho Foxe, ovšem pod
názvem Pohybem k naději.

Registrace účastníků proběhne mezi 15.
a 16. hodinou na prostranství za žďárským
Domem kultury. Startovat se bude kolem
16. hodiny.
Akce není určena pouze pro běžce, ale
i pro cyklisty, pěší, maminky s kočárky, koloběžkáře či in-line bruslaře. Základní trasa
je podobná jako v letech minulých, tedy po
cyklistické stezce směrem k Pilské nádrži. V
návaznosti na předchozí ročník organizátoři
opět nabídnou terénní variantu běhu k soše
Mamlase a zpět, která vloni přilákala velké
množství aktivních běžců.
Výtěžek sbírky bude věnován prostřed-

nictvím nadačního fondu Krtek Klinice dětské onkologie při Fakultní nemocnici Brno.
Všichni, kdo přispějí na tento dobročinný
účel a zúčastní se symbolického běhu, obdrží dárkové předměty žďárského běhu.
Zajímavý doprovodný program jistě potěší děti i dospělé. Každým rokem se vyhlašuje soutěž o největší skupinu, nejstaršího
a nejmladšího účastníka, nejpočetnější rodinu nebo účastníka z nejvzdálenější země.
Hudební doprovod obstará sympatická
folk-popová skupina AMaTér ze Žďáru nad
Sázavou. Humanitárního běhu, jehož symbolem je aktivní boj s rakovinou a který se
koná i za podpory města, se vloni zúčastnilo
na 400 osob.
Poběžte s námi za nadějí a podpořte
děti z Kliniky dětské onkologie při FN Brno.
Na viděnou se těší trio organizátorů - Pavla
Müllerová, Jiří Dokulil a Josef Klement. (red)

Setkání
s občany
První červnové úterý roku 2018 se uskuteční další setkání s občany města, tentokrát
bude téma libovolné.
Zeptejte se, na co chcete...
Kdy:
Kde:

5. června 2018
od 17 hodin
zasedací místnost rady města
Žižkova 227/1

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

Otevření
skateparku
První červnovou sobotu bude slavnostně
otevřen nový skatepark. Ten byl vybudován
koncem loňského roku.
Skejťáci skejťákům i veřejnosti
Kdy:
Kde:

Běhu naděje se každoročně účastní stovky lidí

Foto: archiv Běhu naděje

2. června 2018
od 14 hodin
skatepark v prostoru
za sportovní halou

Těšit se můžete na vystoupení sportovců
z Activu, soutěž v Besttriku, ukázku první
pomoci od Červeného kříže nebo exhibiční
jízdu a jízdu zručnosti.

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Zdeněk
Kulhánek
radní města
Žďáru nad Sázavou

Koukám před sebe
Co je nového paní Nováková? Ale koukám před sebe. No jo, to člověk musí, aby
do něčeho nešlápl. Ne, já to myslím jinak.
Koupila jsem si virtuální křišťálovou kouli.
Propáníčka a co tam vidíte? Město příjemné
pro život a krásné na pohled. Nemáte z toho
jarního sluníčka horkost?
Nemám, můžu vám to vysvětlit filozoficky? No zkuste to.
Všimla jste si, jak lidi furt někam spěchají?
Myslíte jako v pondělí do jednoho obchodu,
v úterý do druhýho…? To možná taky, ale
4

jsou hlavně netrpěliví. Proto mám tu kouli,
abych se podívala, jak to tady bude vypadat
za deset, dvacet let. A jak se do toho nahlíží?
Třeba přes hlasování ve Strategii Centrum.
Když si uděláte chvilku, můžete si prohlédnout, jak by se vám to líbilo v budoucnu na
11 místech. A co víc, můžete rozhodnout,
kterým místům se může vedení naší obce
věnovat nejdříve a kterým hned potom. Jo,
o tom jsem slyšela. Že prý se někdo probudil na konci volebního období. Hmmm, to je
na jinou filozofickou dišputaci, ale někdy je
lepší se vzbudit než dvacet let prospat.
A co pro to můžu udělat? Vemte si tužku
a škrtejte, chytněte myš a klikejte. Počkejte,
s tou myší, jo už vím. To je na tom internátě,
jak vy říkáte. A prý ve vrátnici sedí nějakej
strejc Google a umí na všechno odpovědět. Lidi toho nakecaj. Hele, patnáct už vám
bylo, ve Žďáře žijete, nespěte. Máte pravdu,
lepší být aktivní než radioaktivní. Jak to myslíte? Že je lepší být osvícený než negativně
prozářený. Hezky jste na filozofickou vlnu
naskočila….

A co takové jmelí?
Mám chuť se s vámi podívat do té koule. Uklidňující je prý zelená. A představte
si, na šesti místech se mění, teda obnovovat, abych byla přesná. A co víc, jak žijete
v domě, co má svoje číslo, má takové podobné i každý strom a keř ve městě. A taky
se o nich ví, jakou mají cenu a co s nimi do
budoucna bude. To se mi ulevilo, už jsem si
myslela, že jen tak někdo přijde a řízne si.
A víte, co mě potěšilo? Že bude zeleně
ještě víc než teď. Jen to bude trochu trvat,
než vyroste. Tak budeme trpěliví, co říkáte?
A co ještě potěšilo?
Cenu města Žďáru nad Sázavou dostane, jako třetí občan, pan Jiří Libra. Tak opět
moudře vybráno, viďte, paní Nováková?
Jsem hrdá na ty, co získaly ceny předtím a
tomuhle chlapíkovi to taky přeju. Moje řeč,
paní Nováková. Znám ho osobně. Fešák. A
moudrej.
Tak zas někdy, paní Nováková. A hezký
léto. Vám taky.

Aktuality

Žďárský úřad je opět mezi elitou

Jaký byl poslední měsíc
pohledem Žďáráků?

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou je
stále jeden z nejlepších v republice. Začátkem května vyhrál druhé místo v rámci celé České republiky v klání Přívětivý
úřad. V rámci Kraje Vysočina je opět žďárský úřad vůbec nejlepší.
„Po bronzové příčce v roce 2016 a zlaté
medaili v minulém roce jsme letos zkompletovali sadu medailí. Získali jsme stříbro v soutěži
Přívětivý úřad, kterou každoročně vyhlašuje
Ministerstvo vnitra ČR. Jsem velmi hrdý na
pracovníky našeho Městského úřadu i na
všechny, kteří se o úspěch zasloužili,“ říká starosta města Zdeněk Navrátil a dodává: „Zdá
se, že dlouhodobě kvalitní práce městských
úředníků doplněná o maximální otevřenost,
transparentnost a komunikaci s občany, které
na radnici v posledních letech prosazujeme,
nese své ovoce.“
Žďár nad Sázavou uspěl v konkurenci
190 úřadů celé republiky, přičemž hodnoceno bylo celkem 55 kritérií. „Porota hodnotila dostupnost úřadu pro občany, transparentnost, komunikaci, zapojování občanů do
rozhodování či další nadstandartní aktivity,“
doplňuje místostarosta Josef Klement, který
upozorňuje, že vysoko byl hodnocen například rezervační a objednávkový systém
žďárského úřadu.
Není náhoda, že poslední tři roky je náš
úřad soustavně nejlepší v Kraji Vysočina a
mezi třemi nejlepšími v rámci celého Česka.
Důvody těchto úspěchů jsou známé. Vedle
zmiňované otevřenosti a transparentnosti,
je to především dlouhodobý zájem úředníků zlepšovat a rozšiřovat své služby. Úřad realizoval několik projektů, a to i s podporou
ze zdrojů EU. Jejich cílem bylo systematizovat procesy a vytvořit nadstandartní a příjemnou atmosféru pro návštěvníky úřadu.
Na úřadě vznikl dětský koutek, podrobná a
přehledná navigace, vyvolávací a rezervační systém k rychlejšímu a pohodlnějšímu

Vybrali jsme tři zajímavé fotografie
ze života Žďáru.
Do Žďáru přišlo jaro. Jeden z občanů
zachytil rozkvetlé stromy na ulici Sadová.

odbavení bez dlouhého čekání nebo informační kancelář, kde občané získají veškeré
informace k snazšímu pohybu po úřadě.
S fungováním úřadu jsou spokojeni klienti (dle posledního průzkumu hodnotili
známkou 1,06) i sami zaměstnanci. Třetina
z nich se sama, dobrovolně účastní různých
podpůrných týmů. Ty připravují akce pro
veřejnost, den otevřených dveří nebo spolupracuje s odborem životního prostředí na
ekologické výchově žáků základních škol v
rámci akce S lesníkem do lesa. V dnešních
dnech vzniká nový tým, který se bude detailně zabývat tématem společenské odpovědnosti. Úředníci se snaží zlepšovat i malé
detaily, každý rok udělat něco navíc. Kvalitu
úřadu pomáhá držet také pravidelné sebehodnocení, díky kterému se ukazuje, kde je
možné ještě přidat. Pro zaměstnance úřadu
je to ocenění za práci, která není vždy úplně nejlehčí. Zvláště pak pro zaměstnance,
kteří jsou v každodenním kontaktu s klienty,
ale nejen pro ně. „Velký dík patří všem. Bez
jejich nasazení a ochoty posouvat úřad dál,
bychom se těmito cenami nemohli pyšnit. A
doufáme, že to ocení i klienti úřadu,“ podotýkají s úsměvem zástupci vedení města.
Mezi další úspěchy úřadu patří Cena
hejtmana za společenskou odpovědnost (1.
místo v roce 2017 a 2. místo v roce 2016),
Cena za kvalitu ve veřejné správě za rok
2016, titul Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby za rok 2013.

(red)



Foto: Klára Šustáčková

Noční pohled na rozjetou
žďárskou pouť 2018



Foto: Miroslav Krča

Výstavba nového dětského hřiště
na sídlišti Libušín.

Zástupci Žďáru nad Sázavou převzali cenu za rok 2018

Foto: archiv MVČR



Foto: Joshua Janů
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Aktuality

Mládež kraji může finančně podpořit i tvůj nápad ve Žďáře
Mladí lidé mohou získat finanční prostředky na své projekty, kterými budou
chtít zlepšit život ve Žďáře nad Sázavou.
Přihlašování končí již 31. května!
„V rámci projektu zafinancujeme zajímavé nápady mladých lidí na zlepšení života ve
Žďáře. Částkou 5 - 20 tisíc korun budeme podporovat nejrůznější aktivity - akce pro děti,
aktivity na podporu seniorů, zlepšení prostředí ve městě, pomoc hendikepovaným a tak
dále,“ říká Jan Burda, koordinátor projektu a
předseda Rady dětí.
Žádat o finanční příspěvek může skupina

minimálně 4 lidí ve věku 15 - 26 let. Nápady
je nutné přihlásit – pomocí jednoduchého
formuláře – do 31. května. Projekty bude
možné realizovat od 1. července do 30. listopadu 2018. „Jeden ze skupiny mládežníků
musí být starší 18 let. Žadatelé nejdříve předloží své projekty a potom je budou prezentovat před komisí, která rozhodne o jejich podpoře,“ dodává Burda.
Program Mládež Kraji ve Ždáře realizuje
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina ve spolupráci s MŠMT. Na realizaci programu se finančně podílí i Město Žďár nad Sázavou. „V
letošním roce jsme již v našem městě podpoři-

Aktuality

Žďárští parkouristé si připomenou jednoho ze zakladatelů
každoročně koná vzpomínkový parkourový běh. I letos si Vojtu společně připomeneme 16. června od 10 hodin.

li dva projekty celkovou částkou 60 tisíc korun.
Můžeme se tak těšit na novou naučnou stezku
po zajímavých místech ve městě nebo na třetí
ročník oblíbeného běžeckého závodu Žďárské
schody. Oba tyto projekty navážou na několik
předchozích úspěšně realizovaných projektů z
předchozích dvou let,“ doplnil Josef Klement,
místostarosta města Žďár nad Sázavou.
Veškeré podrobnosti o projektu najdou
zájemci na facebookové stránce Mládež
kraji – Vysočina nebo na webu www.mladezkraji.cz.

(red)

Městu se daří v dotacích. Může tak posílit investice
Velká aktivita města v oblasti dotací z EU
či národních zdrojů nese ovoce. Získané
či přislíbené dotace umožní již v roce
2018 rozšířit seznam investic o další položky. Ty zamíří do sportu, dopravy, kultury, ale i drobnějších akcí.
„V posledním roce jsme uspěli s řadou žádostí o podporu v různých oblastech. Město
tak získalo nad rámec svých plánů desítky milionů korun. Ty použijeme na realizaci dalších
důležitých investic, které se při schvalování
do rozpočtu nedostaly,“ říká starosta města Zdeněk Navrátil. Město bylo podle něj
úspěšné v dotacích na vybudování sportovního zázemí pro fotbal a tenis, úpravu zastávek MHD před Zámkem, obnovu zeleně ve
Žďáře či ve Stržanově, na zateplování domů
na Stalingradě, rekonstrukci skautské klubovny na Farských humnech, pořízení kom-

postérů a v řadě dalších drobnějších akcích.
„Nejnovější přírůstek je čerstvě schválená
dotace na cyklostezku z areálu Pilák do Stržanova, kde by se mělo začít stavět už letos,“
doplňuje Jan Prokop, který má dotační záležitosti za město na starosti. Jen za poslední
rok tak podle něj město získalo, nebo mu
bylo přislíbeno, více než 40 milionů korun.
Díky dobré práci města tak mohli zastupitelé na posledních dvou zasedáních výrazně navýšit položku investic pro rok 2018.
„Vedle již schválených investic do výstavby
nových ulic na Klafaru, pokračování v obnově Vodojemu, rekonstrukci „starých“ Vysočan
či vybudování zázemí pro fotbal a tenis, tak
v rozpočtu přibyly nové položky,“ vysvětluje
místostarosta Josef Klement a dodává: „Jedná se například o zahájení dlouho odkládané
rekonstrukce hřiště u čtvrté základní školy,
rozšíření křižovatky Novoměstská x Neuman-

nova, o přípravu kruhové křižovatky na ulici
Wonkova, zateplení střediska PO ACTIVE ve
Skleném či rekonstrukce kancelářské budovy
na ulici Dolní.“
Rozpočet se však rozšiřuje i o drobnější, často však velmi potřebné, investice. Ve
Žďáře tak ještě letos přibydou nové přechody na ulici Husova, Strojírenská a Novoměstská. Nové zastávky MHD se dokončí na Klafaru a Brněnské ulici, nový povrch
dostane také část Strojírenské ulice. „Jsem
rád, že zastupitelé schválili také další investice
do škol či podpořili milion korun na nový koncertní klavír pro Základní uměleckou školu,“
doplňuje ještě starosta Navrátil s tím, že taková investice se ve městě realizuje jednou
za čtyři dekády, pro školu a její žáky má však
obrovský význam.
OPM

Městský úřad se zapojil do úklidu v rámci Čisté Vysočiny
I letos v dubnu Žďár nad Sázavou podpořil akci Kraje Vysočina s názvem Čistá
Vysočina. Aktivita spočívá především v
úklidu veřejného prostranství a přírody.

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou se účastní úklidu v rámci akce Čistá Vysočina Foto: Hana Koukalová
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Do desátého ročníku se na území obce
s rozšířenou působností zapojilo celkem
57 subjektů, z toho 24 jich sbíralo přímo
ve Žďáře. Vedle obcí se také zapojují školy,
neziskové organizace, ale i jednotlivci. Tým
městského úřadu se jako každý rok vydal
podél břehu řeky Sázavy.
V letošním roce se na území Žďáru nad
Sázavou nasbíralo téměř 1,7 tun odpadu. To
je o půl tuny více než v roce 2016.
Odbor životního prostředí velmi děkuje všem, kteří se do Čisté Vysočiny zapojili
a pomohli tak zlepšit přírodu pro všechny
obyvatele, ať už lidské, nebo zvířecí.
Městský úřad plánuje svou účast i v příštím roce, pokud se akce opět bude konat.
Pokud byste se chtěli také zapojit, neváhejte kontaktovat Kraj Vysočina.

(red)

Vojtěch Volavý při parkouru

Foto: archiv

Vojtěch Volavý byl jeden z duchovních
otců parkouru ve Žďáře nad Sázavou.
Bohužel jen do roku 2016. Od té doby se

Disciplína překonávání překážek v městském nebo i jiném venkovním prostředí je
rok od roku populárnější u dětí i teenagerů.
Původní název z francouzštiny L‘art du déplacement a le parcours se postupně vžil v
kratší formě parkour, ale vyjadřuje stále to
samé – překážky, jejich překonávání, to vše
plynule a efektivně za použití síly a pružnosti vlastního těla.
Začátek parkouru ve Žďáře, to je několik
kluků okolo roku 2009-2010, kteří s tímto
uměním pohybu začínali a postupně se učili
skákat, posilovat s vlastním tělem, zvládat
náročnější prvky. Efektem sněhové koule se
nabalovali další příznivci a také diváci; a stále u toho byl Vojtěch Volavý (*1995, †2016),
vytáhlý kluk ve fialových teplákách. Nedříve
teenageři trénovali u kulturáku, u Lidlu, na
Piláku; potom v tělocvičně Active clubu, kde
Vojta spolu s Petrem vedli kroužek parkouru
a free runningu. Když odešli na studia pryč
ze Žďáru, předali kroužek Martinovi, Honzovi, Šimonovi. O víkendech se Vojta rád

přidával ke stále se rozrůstající žďárské komunitě traceurů. Společné jamy, společné
tréninky, silová akrobacie, přátelství, sport,
zábava.
Až do 1. července 2016, kdy, vinou nedbalosti a nezodpovědnosti řidiče auta,
Vojta coby spolujezdec nepřežil autonehodu. Zbylo po něm prázdné místo, ale jeho
odkaz parkouristům je stále živý, a proto se
už podruhé sjedou na vzpomínkový Vojtův
parkour jam, který se koná v sobotu 16.
června 2018. Začne v 10 hodin na Piláku
zahájením a minutou ticha, pak kluci i holky budou skákat postupně na více místech
ve Žďáře. Zveme všechny aktivní parkouristy, aby si přišli užít atmosféru jamu. Zveme
také diváky, protože toto umění pohybu je i
divácky atraktivní.
Přijďte se podívat a podpořit tak pořadatele, kterými jsou Vojtova rodina, spolek
Airone a žďárská parkourová skupina Strength Of Motion. Celá akce bude zakončena
od 20 hodin afterparty v Café u tety Hany s
jazzrockovou skupinou The Shots.
Akci podpořilo Město Žďár nad Sázavou
z dotačního programu Volný čas.
Zdenka Volavá

Fotografická soutěž Zaostřeno na Žďár 2017 zná své vítěze
Fotografická soutěž Zaostřeno na Žďár
má za sebou úspěšně druhý ročník. Z
porodních bolestí se z ní stala kvalitní
soutěž fotografií, které se účastní hlavně obyvatelé města. V průběhu prvních
měsíců letošního roku proběhlo vyhodnocení, a tak vám přinášíme výsledky a
další podrobné informace.
Do soutěže bylo vloni celkem zasláno
272 fotografií. Z nich každý měsíc naši fanoušci na facebooku vybrali tu nejlepší.
Dalších dvanáct nejlepších vybrala odborná
porota (za každý měsíc opět jednu). Z těchto 24 finálních snímků poté byly zvoleny tři
nejlepší fotografie. „První místo jednomyslně
získal Petr Maděřič se svou fotkou na téma
„Podzim života“, druhé místo obsadil Zdeněk
Smejkal s fotografií na volné téma a na bronzový stupínek vystoupal Petr Dlouhý s černobílou fotografií. Všem úspěšným velmi gratuluji,“ dodal Zdeněk Navrátil, starosta města
a člen poroty.
Vítězové získali poukazy na kulturní akce
organizované pod Kulturou Žďár. Současně
s tím bude všech 24 finálních snímků vystaveno v červnu v Malé galerii na Staré radnici. Vernisáž bude těsně před Dnem Žďáru,
takže si fotografie budou moct prohlédnout
občané města během této slavnosti.
„Spolu se starostou jsme se rozhodli ocenit
ještě jednu fotografii, která zobrazuje Žďáráky. Stala se jí fotografie Petra Nedvěda, která
zachycuje mladé hokejisty během souboje na
ledě,“ doplňuje Josef Klement, místostarosta města. 
(red)

Petr Maděřič se stal absolutním vítězem soutěže

Foto: Petr Maděřič
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Slova zastupitelů města

Anketa pro zastupitele

V květnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Proč si myslíte, že je Den Žďáru dobrá tradice?
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.

Petr
Stoček
zastupitel
KSČM

Ludmila
Řezníčková
zastupitelka
ANO 2011

Radek
Černý
zastupitel
ODS

Martin
Mrkos
zastupitel
Žďár - Živé město

Vzhledem k počtu uskutečněných Dnů
Žďáru si ještě netroufáme mluvit o tradici,
spíše o vzniku tradice. Jde jistě o dobrou
věc, na niž si ale občané města budou muset zvyknout, je to pro ně něco nového. Budoucí úspěch je dán především atraktivitou
nabízeného doprovodného programu, pak

si občané vezmou tyto Dny za své a budou
se na ně těšit. Doporučovali bychom ještě
se pokusit zahájit tradici studentských majálesů, žáků středních škol máme ve městě
dostatek, tak ať tedy svou iniciativu věnují
také svému městu.

Den Žďáru je především připomenutím
krásy a významnosti našeho města. Jde o
tradici, kterou chceme dále rozvíjet a přivítáme podněty od občanů k jejímu obohacení. V současné době je program naplněn
historickými, kulturními a sportovními aktivitami tak, aby si každý občan našeho města

mohl vybrat dle svých představ. Vloni jsme
zároveň oslavovali 410. výročí povýšení
Žďáru na město. Letošní program je stejně
pestrý. Tradice je třeba rozvíjet a udržovat,
při těchto příležitostech se lidé potkávají a
jsou si navzájem mnohem blíž než v běžném životě.

Den Žďáru byl chytrý nápad, může být
dobrá tradice, ale je skvělá příležitost, kde
se mohou prezentovat spolky, kroužky,
kapely, příspěvkové i zájmové organizace
všeho druhu. Ožívají lokality našeho města
od Farčat, po Pilák. Setkávání rodáků i hostů
obvykle graduje při večerním koncertu na

náměstí. Letos vystoupí Petr Kolář. Motiv
zdravého patriotismu podporuje i předávání každoroční Ceny města. Letošním laureátem je pan Jiří Libra. I ten raně letní, červnový termín je příjemný. Třeba letos nebude
pršet jako na žďárskou pouť – tradičně.

Tři důvody: Oslava města, které máme
nade vše rádi. Aspoň jednou v roce se zavře silnice a užijeme si s přáteli a známými
náměstí bez aut. Zadruhé, posilování sounáležitosti s místem, kde žijeme. Vím, pořád
je co zlepšovat. I tak si ale myslím, že jsme
dobré místo pro život, a proč to neoslavit a

říct si hrdě, jsem ze Žďáru. Zatřetí, potkat se.
Vzhledem k velikosti města, všichni jsme tak
trochu sousedé. A dodnes si pamatuji sborové fandění hlediště při jednom ze zápasů
žďárských hokejistů, které vlastně odpověď
vystihuje nejlépe: My jsme Žďár!

Aktuality

Hospodaření města bylo v loňském roce bezchybné
V březnu letošního roku bylo jako každoročně provedeno přezkoumání hospodaření města.
Toto přezkoumání prováděla firma FSG
Finaudit Olomouc, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky.
Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření města v souladu se zákonem o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a v souladu se zákonem o auditorech.
Předmětem přezkoumání byly údaje o
ročním hospodaření města, a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace týkající se tvorby
a použití peněžních fondů a dalších finančních operací. Kontrole bylo dále podrobeno
nakládání a hospodaření s majetkem ve
vlastnictví města, zadávání a uskutečňování
veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků, věcná břemena, ručení za závazky fyzických a právnických osob a zástavy majetku
ve prospěch třetích osob. Všechny uvede-

Ilustrační foto

Foto: archiv

zastupitel
KDU-ČSL

8

Ve městě působí řada spolků, oddílů a
sborů v oblasti sportu a kultury, které tak
mají možnost předvést svoje dovednosti, a
já vím, že na ně mohou být hrdí, a jsem za to
rád. Je to Den Žďáráků pro Žďáráky s cílem
posílit vztah obyvatel k našemu krásnému
městu.

Ilustrační foto

Foto: archiv

Patří mezi vaše záliby nože? Chcete si
svou výbavu dát před létem do „pucu“?
Nebo se jen potkat s lidmi s podobným
smýšlením a láskou k těmto ostrým předmětům? Pak neváhejte 9. – 10. června vyrazit na výstavu Nože na Vysočině.
„V letošním roce se jedná již o třetí ročník
úspěšné výstavy nožů. Na Vysočině je mnoho
nožířů, ale podobná akce zde v minulosti nebyla,“ uvádí Michal Rosecký, hlavní organizátor výstavy.
Akce se koná o víkendu 9. - 10. června v
Hotelu Mánes ve Svratce. Na výstavě nebudou pouze čeští nožíři, pozvání přijali i výrobci, majitelé a sběratelé nožů ze Slovenska, Ukrajiny a Ruska.
Součástí programu bude také soutěž
pro nožíře i návštěvníky. Kromě dospělých
návštěvníků jsou zvány i děti. Pro ty budou
připraveny hry a zábava.
Návštěvníci se mohou těšit i na praktickou ukázku. Dorazit by měli i dva kováři a
jeden rytec. „Nožířské výstavy specializující se
na řemeslně vyrobené nože, které mívají často až uměleckou úroveň zpracování - podle
zaměření toho kterého řemeslníka, mají v Evropě dlouholetou tradici,“ dodává Rosecký.

(red)

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

zastupitel
ČSSD

Den Žďáru se letos pořádá počtvrté
a myslím si, že se již o tradici dá hovořit a
budu rád, když se tento svátek města bude
oslavovat i v budoucnu. Oslava Dne města
je termínově plánována na druhý víkend v
červnu, kdy si připomínáme i historické datum 1607, kdy byl Žďár povýšen na město.

Výstava nožů se
blíží

Slova zastupitelů

Michal Hubert
Zrůst

Josef
Klement

né oblasti spadají do účetnictví, a proto je
účetnictví jako takové obrazem hospodaření účetní jednotky a je tak hlavním předmětem přezkoumání hospodaření.
Ve Zprávě o přezkoumání hospodaření
města byl zástupci auditorské firmy vysloven závěr, že při přezkoumání hospodaření
města za rok 2017 nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky. Zpráva o přezkoumání
hospodaření města za rok 2017 bude součástí Závěrečného účtu města za rok 2017,
který bude vyvěšen na úřední desce 15 dnů
před projednáváním v zastupitelstvu města,
které se bude konat 21. června 2018.
Současně bude zastupitelstvu města
v uvedeném termínu předložena účetní
závěrka města za rok 2017, jejíž správnost
byla také ověřena uvedenou auditorskou
firmou. Podle názoru auditorské firmy je
účetní závěrka města za rok 2017 ve všech
významných (materiálních) ohledech v souladu s prováděcí vyhláškou zákona o účetnictví a Českými účetními standardy pro
vybrané účetní jednotky.
OF

Údajně jsem udělal ve svém článku čtyři
gramatické chyby…Tak nějak se kriticky vyjádřil jeden člen vedení a redakční rady. A tak
prý bude článek zveřejněn. Pomsta za obsah mého článku? Možná. No dobře, někdy

skutečně může člověk udělat chybu, nejsem
jistě výjimkou. Ale redakce má snad dostatek
lidí, aby to někdo z nich opravil. Když ale nakonec zjistíte, že ti stejní lidé v tom stejném
čísle připustí záměnu jména, v dalším politické příslušnosti, pohlaví a nechají nasekat
tolik překlepů a chyb, že se to skoro nedá
spočítat, tak si řeknete, že je to prostě jenom
určitá forma cenzury. Nedivím se kolegům,
že zde dlouho nechtěli publikovat a spojovat svoje jméno se špatnou kvalitou tohoto
zpravodaje.
K tomu si hned přidávám reakce na můj
text, které jsou spojené, jak jinak, než s nějakým osobním útokem. To pak pečlivě zvažujete, zda vůbec odpovídat. Co zase budu
muset snést jen pro jiný názor? No nic, i tak

to risknu, protože pan kolega … ne nebudu
osobní, hodně zapomíná. Už zapomněl na
jejich kritiku města za investice a vysoké provozní výdaje. A já jen chtěl porovnat, jak to
šlo v tomto období současné koalici. No a nic
moc. Nevím, kdo a kde mentálně uvízl, ale jenom svým přemýšlením v reakci na můj příspěvek ukázal, proč se naše město nerozvíjí.
Pro současné vedení nejsou důležité investice, ale vyvezené popelnice nebo vybavené
školy. No to žasnu. To musí být snad prioritou
a samozřejmostí každé samosprávy! Mít uklizené a posečené město, vyvezené popelnice,
upravenou zeleň a vybavené školy. To ani
snad nemusíme zdůrazňovat. Ten přístup je
sice překvapující, ale pro současné vedení
charakteristický.
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Městský úřad informuje

Omezení registrace dovezených vozidel
V květnu došlo k omezení činnosti odboru dopravy v agendě registrace vozidel
ze zahraničí.
Z důvodu zrušení místní příslušnosti, v
jehož důsledku došlo k 20% zvýšení počtu
klientů, naplnění kapacitních možností pracoviště a v zájmu udržení kvality poskytovaných služeb omezuje odbor dopravy vyřizování agendy Registrace vozidel - vozidla
se zahraničními doklady (dříve Dovozy) na
počkání pouze pro přesně stanovený počet

klientů denně. Omezení se netýká klientů
objednaných přes webové stránky města.
Neobjednaní klienti, na něž se již nedostane pořadové číslo, mají tyto možnosti:
přijít následující pracovní den
využít objednávacího systému a
objednat se na některý z následujících 45 pracovních dnů
vyřídit svoji žádost na kterémkoli
jiném obecním úřadu obce s rozšířenou působností
OD

ZtracenoNalezeno
Svazek klíčů
náměstí Republiky
ul. Žižkova
Svazek klíčů	
Svazek klíčů
před MP
Svazek klíčů	
ul. Blažíčkova
Klíč na kroužku
parkoviště před MěÚ
Klíčcyklostezka
2 klíče od auta
před Batyskafem
Mobilní telefon	
ul. Brodská
Mobilní telefon
náměstí Republiky
Mobilní telefon
náměstí Republiky
Igelitová taška s přikrývkou ul. Vodárenská

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy
Po

Před

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

Pozor na kůrovce

Rozbor studánek

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

Ztráty a nálezy

Rozhovor

Lýkožrout smrkový

Foto: archiv

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru
Čas odběru

Studánka U Křiváku
pitná
9. května 2018
8.00

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru
Čas odběru

Studánka Salvátorka
pitná
9. května 2018
8.20

V průběhu jara došlo k novému předláždění přístupové cesty k zámecké základní škole. Předchozí povrch se již začal
propadat a začala se zde držet voda po dešti. Nové dláždění je rovné a je tak vyřešen problém se zadržováním vody na
dalších mnoho let.

ROZHOVOR: S Michaelou Kokojanovou o rozvoji Zelené hory
krétnější - tato pozice zahrnuje i takové činnosti,
jako je zajišťování revizí (např. hromosvodu a
hasicích přístrojů), objednávky suvenýrů, drobné
opravy a podobné činnosti.

Informace o stavu vody je garantovaná
pouze v den a hodinu odběru.
(red)

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

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

Nabídka zaměstnání

Referent/ka finančního odboru – rozpočet
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.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
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Práce s rozpočtem města v položkovém členění, příprava a zpracování podkladů pro měsíční přehled hospodaření a jeho následné vyhodnocení, sledování příjmů a výdajů na jednotlivých kapitolách. Pracovní
poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem říjen 2018.
Podrobnosti podá Jitka Vácová, vedoucí finančního odboru, tel. 566 688 140.
Přihlášky doručte do 31. 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 – finanční odbor“

Regionální muzeum – pracovník turistického informačního centra

Komplexní činnost k zajištění chodu městského turistického informačního centra. Pracovní poměr na
dobu neurčitou s předpokládaným nástupem říjen 2018.
Podrobnosti podá Zdeněk Málek, vedoucí Regionálního muzea, tel. 566 688 114.
Přihlášky doručte do 4. června 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 – TIC“

Referent/ka odboru sociálního - agenda veřejného opatrovnictví a sociálního
pracovníka

Výkon souhrnné činnosti při zajišťování výkonu agendy veřejného opatrovnictví i sociálního pracovníka,
vydávání zvláštního označení vozidel zdravotně postižených občanů, zpracovávání dotačních programů
v sociální oblasti. Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou – cca
do 08/2021) s předpokládaným nástupem: červenec – září 2018.
Podrobnosti podá Petr Krábek, vedoucí odboru sociálního, tel. 566 688 320.
Přihlášky doručte do 11. června 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 – sociální odbor“

Michaela Kokojanová

Foto: archiv

Michaela Kokojanová je od října 2017 kastelánkou Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Přinášíme vám pohled
pod pokličku této netradiční práce, ale i vizi
významné české památky zapsané v seznamu
památek UNESCO na další roky.
Koncem loňského roku jste nastoupila jako
kastelánka na Zelenou horu. Popište nám
stručně, jak jste se k této práci v dominantě
Žďárska dostala?
K historii, respektive k památkám, jsem měla
vždy velice blízko. Na vysoké škole jsem studovala archeologii. I když se tomuto oboru dnes již
nevěnuji, prostředí památek jsem opustit nechtěla. K práci na Zelené hoře jsem se dostala nejprve jako průvodkyně. Když pak bylo potřeba najít
záskok za kastelánku, která odcházela na mateřskou dovolenou, tak jsem se na tuto pozici přihlásila. Znala jsem provoz památky, i přesto jsem
se spoustu nových věcí musela naučit, a stále se
ještě učím.
Co práce kastelána v poutním kostele obnáší?
Kromě provádění, kterého na této pozici ubylo, patří k práci kastelánky také administrativní
činnost, které naopak přibylo. Práce zahrnuje
zajišťování a školení průvodců, komunikaci s veřejností a celkový chod památky. Abych byla kon-

V následujících letech si budou muset Žďáráci zvyknout na trochu jiný pohled na Zelenou
horu. Čekají nás čtyři roky intenzivních rekonstrukcí, kdy Zelenou horu bude lemovat
lešení. Přibližte nám, proč se bude památka
rekonstruovat v kuse po celé čtyři roky?
Farnost pro tento záměr získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.
Konkrétně se jedná o projekt Obnova Poutního
kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve
Žďáru nad Sázavou. Jelikož se jedná o rozsáhlou
investici, byla oprava rozdělena do několika etap.
V loňském roce již proběhla instalace nového
osvětlení do interiéru kostela. V letošním a příštím roce nás čeká již zmíněné lešení. Postupně
bude opravována vnější omítka kostela a budou
restaurovány okna i dveře. Aktuálně probíhá restaurování dveří v ateliéru, proto byly přímo v
kostele instalovány dřevěné konstrukce, které
dočasně dveře nahrazují.
Co všechno rekonstrukce přinese a na jaký finální vzhled se tedy můžeme na konci rekonstrukce těšit?
Předně se tedy mohou návštěvníci těšit na
krásný bílý kostel bez opadávající omítky. V interiéru bude restaurována sochařská výzdoba a
obnovena štuková výzdoba, která na některých
místech stále ještě chybí. Jednou z nejvýraznějších změn bude restaurování Santiniho originální
podlahy. V samotném závěru rekonstrukce bude
obnovena poutní louka. Cílem projektu je zachránit kulturní dědictví a jednu ze Santiniho vrcholných staveb.
Můžou se Žďáráci těšit na nějaký nový program nebo akce na Zelené hoře?
Z letošních novinek bych vyzdvihla lidovou
krojovou pouť. Jedná se o obnovenou tradici k
příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky. Tuto téměř zapomenutou tradici jsme na program přidali těsně před hlavní
svatojánskou pouť. Na Zelené hoře se sešlo na

tisíc účastníků, většina z nich dorazila v krojích.
Další novinkou bude květinová výstava. V září se
v poutním kostele uskuteční květinářský seminář. Na Diecézní pouti rodin, konané 1. září 2018,
budou moci návštěvníci obdivovat bohatou květinovou výzdobu, kterou poté budou moci ještě
navštívit v rámci výstavy Rozkvetlá Zelená hora.
Zelená hora je zapsaná v seznamu památek
UNESCO. Logicky je to tedy jeden z hlavních
turistických cílů v Česku. Co plánujete dělat
na podporu a rozvoj turismu v následujících
letech?
Návštěvníky budeme v následujících letech
lákat především na opravenou památku. Myslím,
že zajímavé by mohlo být pro návštěvníky srovnání kostela před rekonstrukcí a po rekonstrukci.
Samozřejmě se zvyšujícím se povědomí o našem
unikátu ve světě je kladen větší důraz na jazykovou vybavenost našich průvodců. Prohlídky v anglickém nebo německém jazyce jsou u nás samozřejmostí. U méně obvyklých jazyků se pro lepší
komfort návštěvníků snažíme rozšiřovat alespoň
nabídku tištěných průvodců.
V této souvislosti není špatné zmínit blízký
zámek, který v posledních letech turisticky
velmi vyrostl. Neuvažujete o nějaké spolupráci, jak návštěvníky zámku přilákat i nahoru na
Zelenou horu?
Se zámkem spolupracujeme již několik let.
Návštěvníkům nabízíme zvýhodněné vstupné.
Pokud k nám na Zelenou horu dorazí návštěvník
se vstupenkou ze zámku, dostane slevu, naopak
to platí také. Osobně si ale nemyslím, že bychom
měli mluvit o nějakém přilákání návštěvníků
zámku nahoru na Zelenou horu. Pokud budeme
do statistik návštěvnosti počítat všechny akce
(koncerty, poutě, přednášky…),návštěvnost
obou objektů bude srovnatelná. Svým charakterem jsou ale památky odlišné a ne vždy můžeme
akce vzájemně propojit. Každá památka má svůj
typ návštěvníků.
Děkuji za rozhovor.


Jakub Axman
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Aktuality

Den Žďáru

Jak vzniká louka ve městě? CHKO vytvoří květnaté trávníky
CHKO Žďárské vrchy oslovilo město Žďár
nad Sázavou se záměrem zřídit ve městě
tzv. „květné loučky“. Jedná se o drobná
území v městské zeleni, kde neprobíhá
v průběhu roku intenzivní sečení. V roce
2018 chce město tento projekt vyzkoušet
ve čtyřech lokalitách. Detaily o projektu
níže přináší pracovnice CHKO Kateřina
Machová.

Městskou zeleň můžeme brát buď jako
pouhý doplněk našeho okolí, nebo se může
stát skutečně fungujícím kouskem přírody.
Běžnou praxí, nejenom v našem městě, je sečení trávníků i několikrát do roka.
Trávníky se sečou na nízký pokos a většinou všechny v jednom termínu. Takovou
péči přežije jen omezené množství druhů,
jak rostlinných, tak živočišných. Sečení má
zcela zásadní vliv na hmyzí obyvatele trávníků. Během něj dochází k přímému úhynu
mnoha jedinců od dospělců po housenky či
vajíčka. V případě málo pohyblivých vývojových stádií hyne sečením téměř celá jedna
generace. V případě hmyzu živícího se na
květech a vyšších částech rostlin dojde k
úplnému zničení veškeré potravy na daném
místě.
Při bližším pohledu na žďárskou zeleň se
však ukazuje, že i přes plošné sečení si některé žďárské trávníky zachovaly pestřejší
druhový repertoár. Méně intenzivně sečené plochy (například část parku „U Ivana“)
ukazují, že zde mohly vykvést a vysemenit
rostliny, jako je štírovník růžkatý, kopretina
bílá, smolnička obecná či čekanka obecná.
Na kvetoucích bobovitých se popásal menší motýl žluťásek čičorečkový. To nás inspirovalo v myšlence vybudování květnatých
trávníků. Květnaté městské trávníky nejsou
ve světě žádnou novinkou. Nejsou novinkou ani v našem kraji. Krajské město Jihlava
zavedlo před čtyřmi roky plošky s přímým
výsevem letniček.
Po dohodě s městem jsme vytipovali celkem čtyři plochy v místech, kde jsou trávní-

ky druhově bohaté, přitom nejsou zatíženy
zvýšeným „provozem“. Vedle zmiňovaného
parku „U Ivana“ se jedná o dvě plochy blízko sídla CHKO na křižovatce ulic Brněnská a
Novoměstská. Čtvrtá květná loučka vznikne
blízko Dolního hřbitova na Santiniho ulici.
Zde bude seč v tomto roce upravena, nebo
spíše neupravena tak, aby byla zajištěna
vysoká různorodost. Sečení zde proběhne
dvakrát, nejvýše třikrát do roka. Při každém
sečení bude navíc část plochy vynechána.
Cílem této „péče/nepéče“ je zajištění dostatku času pro dozrání semen žádoucích
druhů bylin a poskytnutí času a prostoru
pro zdárné dokončení vývoje hmyzu.
Na vybraných ploškách bychom si letos měli vyzkoušet koordinaci a spolupráci
s dodavateli. Budeme sledovat druhové
složení trávníků i společenstev živočichů.

Důležitá pro nás bude také reakce obyvatel města. Pokud bude vše dobře vycházet,
může ve městě vzniknout vícero ploch, kde
bude věnován prostor nejen lidem. Vybrané
plošky budou v blízké době označeny tabulkou se stručnou informací. Pro podrobnější
informace se můžete obrátit na Evu Křesťanovou, která má na starost veřejnou zeleň
ve městě (566 688 184, 777 454 791 nebo
eva.krestanova@zdarns.cz) nebo na Kateřinu Machovou ze správy CHKO (566 653
135, 602 491 419 nebo katerina.machova@
nature.cz).
Na aktuální novinky ze světa květnatých
trávníků budete moci natrefit i na facebooku CHKO Žďárské vrchy.

Ilustrační foto

Kateřina Machová

Foto: archiv CHKO

Participativní rozpočet je tady! Neváhejte a přihlašte svůj projekt
Třetí ročník participativního rozpočtu již
běží. V současné době probíhá ladění přihlašovaných projektů a samotné přihlášení do rozpočtu.
Projekty vhodné k realizaci mohou být
přihlašovány od 1. do 29. června. Již teď
si však můžete domluvit schůzku s koordinátorkou projektu Radkou Remarovou, aby
zkonzultovala váš návrh s odborníky z hlediska proveditelnosti v rámci Participativního rozpočtu.
Hlasování o projektech bude probíhat až
v říjnu a obyvatelé se o něm včas dozví. Podrobnosti o participativním rozpočtu jsou k
nalezení na webu města, případně u komunitní koordinátorky Radky Remarové. 

(red)
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Pítko v atriu za obchodními domy je v provozu od podzimu 2017

Foto: Nikola Adlerová
13

Sociální služby

Charitní SASka aneb pečujeme o rodiny s dětmi na Žďársku
Kdo jsme
„SASka“, jak se ve zkratce Sociálně aktivizačním službám pro rodiny s dětmi říká,
pomáhá rodinám s nezaopatřenými dětmi,
které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé
sociální situaci a neumějí si samy pomoci.
Svou pomoc nabízí i rodinám žijícím rizikovým způsobem života.
Nejedná se pouze o návštěvy v domácnostech uživatelů, pracovnice SASky doprovází uživatele dle potřeby i při vyřizování
jejich každodenních záležitostí.

Proč pomáháme
„SASka“ pracuje s rodinami dlouhodobě
a systematicky tak, aby rodina postupně přijala nastavená opatření pro řešení její situace a byla schopna do budoucna fungovat
samostatně, bez pomoci služby.

Žďáráci se zúčastnili Věž u sv. Prokopa se otevře návštěvníkům
V sobotu 9. června (Den Žďáru) bude poDne Romů
druhé v roce 2018 veřejnosti zpřístupněV neděli 8. dubna se v Havlíčkově Brodě
uskutečnil Den Romů, na kterém vystoupilo dvanáct romských tanečních souboru. Nechyběli mezi nimi ani Žďáráci.
Romská kapela Retrorom, jejíž členové jsou ze Žďáru nad Sázavou, se účastnila
Dne Romů jako jeden z vystupujících souborů. Mimo to také pomohla se zajištěním
ozvučení celé akce.
Kromě jiných vystupujících se zúčastnili
také sourozenci Fečovi, které vede výborná
zpěvačka Erika Fečová. Retrorom si s nimi
zahrál jednu píseň.
Zážitek z celé akce je veliký a je to nová
energie do další tvorby a růstu dále. Již nyní
se těšíme na další vystoupení na Amen Khelas.
Alexandr Kováč

Kde působíme
Služba, která spadá pod Oblastní charitu
Žďár nad Sázavou, je terénní, tzn., že je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů
na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou.
Jak pomáháme
Současně pracovnice podporují rodiče v
péči o dítě a jeho zdravý a přirozený vývoj,
pomáhají při domácí přípravě do školy a
výchově dětí. Radu a pomoc nabízí rovněž
v oblasti vedení domácnosti a hospodaření
s finančními prostředky, pomáhají uživatelům při vyřizování sociálních dávek a zprostředkování další pomoci.
Služba je poskytována zdarma. Jediným
hrazeným úkonem je případná doprava uživatele, viz ceník na www.zdar.charita.cz v
sekci Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi.

Kultura

na věž kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad
Sázavou.

Od 12.30 do 20 hodin se mohou zájemci
rozhlédnout po krásách města Žďáru nad
Sázavou a jeho okolí a také získat turistické
razítko, potvrzující zdolání sto a tří schodů.
Zajímavý je výhled na Poutní kostel sv.
Jana Nepomuckého na Zelené hoře, centrum města, okolí Veselské ulice a Farská
humna a při dobré viditelnosti i na Peperek,
Harusův kopec, nebo komín ve Škrdlovicích.
Prohlídka bude již tradičně doprovázena výkladem pracovníků Regionálního muzea.
Další letošní termíny zpřístupnění věže
budou 7. červenec a 1. září.
Srdečně všechny zveme!
Kamila Dvořáková

Concentus Moraviae opět rozezvučí Žďár
Ilustrační foto

Příběh
Martinka je moc šikovná dvanáctiletá
slečna. Má lehké mentální postižení. Její
maminka je neslyšící, proto je pro ni velmi
náročné navštěvovat s Martinkou všechna
různá vyšetření. Pracovníky SASky požádala
o pomoc škola, protože holčička měla velké
potíže se čtením. Maminka jí totiž s hlasitým
čtením nemůže pomoci. Po roce spolupráce
Martinka vypracovává úkoly sama. Pracovnice SASky ji společně s maminkou zkouší
ze zeměpisu, přírodopisu a zmíněného čtení. Martinka si zlepšila čtyřky na dvojky. Do
školy chodí konečně ráda. Pokud maminka
potřebuje cokoliv na úřadech nebo ve škole, pracovnice SASky ji vždy doprovodí.

Foto: archiv charity

Kde nás najdete
Sociálně aktivizační služba sídlí v místě
Oblastní charity Žďár nad Sázavou, tj. Horní
22. Vedoucí pracovnicí je Linda Katolická.
Kontaktovat ji můžete na sas@zdar.charita.
cz nebo na telefonu 733 741 566.
Provozní doba je v pondělí od 10 do 17
hodin, v úterý od 9 do 15 hodin, ve středu
a čtvrtek od 9 do 17 hodin a v pátek od 9
do 14 hodin. Služba je otevřená komukoli,
neváhejte je proto navštívit.
Službu lze po telefonické domluvě poskytnout v mimořádných případech i mimo
provozní dobu.

Festival Concentus Moraviae v roce 2018
představí svým posluchačům propojení
humoru v hudbě.
Ústřední melodií festivalu bude populární sedmá Humoreska Antonína Dvořáka
a můžeme se těšit na různé triky, barokní
rošťárny, Hudební žert Wolfganga Amadea
Mozarta až po gejzír inspirace, fantazie,

moudrosti a především nezkrotného humoru letošního rezidenčního umělce Miloše
Štědroně.
Ve Žďáře nad Sázavou v pátek 8. června v
19.30 v Městském divadle uslyšíme Alexandra Balanescu a Adu Milea. V pátek 22. června v 19.30 na zámku Žďár nám hudební humor Milana Kundery přiblíží Jan Vondráček
a Pavel Steidl.
(red)

To se v minulosti setkávalo s velkou nevolí bývalých uživatelů a azylový dům u nich
získal nálepku „dům hrůzy“. Po mnoha letech
nečinnosti se museli smířit s určeným denním režimem, udržovat kolem sebe pořádek,
uklízet společné prostory a okolí domu a zapojit se do dalších aktivit, které azylový dům
vyvíjí.
Pomáháme v ostatních zařízeních sociálních služeb s drobnými opravami, malováním, opravami nábytku, vzali jsme si pod patronát dětské hřiště Věžička, opakovaně jsme
se zúčastnili akce Čistá Vysočina. Uživatelé
zároveň provádějí opravy a údržbu azylového domu a veškerého zařízení.
Každodenní práce všech zaměstnanců
směřuje k aktivizaci uživatelů, jejich seberozvoji, chuti změnit sebe sama a činorodosti.
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Jako největší a nejvíce zatěžující problém
uživatelů jsme společně definovali nechuť a
neochotu pracovat, získávat tak prací vlastní finanční prostředky a ty utrácet sám za
sebe, splácet dluhy, být zodpovědný k sobě
i společnosti. To má bezprostřední příčinu v
zadluženosti a exekucích.
Proto jsou uživatelé při tvorbě svého individuálního plánu, jehož plnění je jednou z
podmínek využívání této služby, motivováni
k získání zaměstnání. Prakticky každý takový
plán začíná potřebou mít kde bydlet. To se
však při zahájení pobytu na „azylu“ podařilo,
a proto je třeba stanovit cíl nový. Logicky je
takovým cílem najít práci, začít pracovat a
práci si udržet.
Vycházíme z toho, že obě strany - naši
zaměstnanci i naši uživatelé se zapojí do
hledání vhodného zaměstnání a ne hledání
důvodů, proč to nejde. Uživatelé, kteří to potřebují, si za pomoci pracovníků zpracují životopis, který využívají při hledání zaměstnání. Zároveň je to viditelný přehled úspěchů a

Soutěž o vstupenky na VeDaFest
30. června se na břehu Velkého Dářka
uskuteční již druhý ročník VeDaFestu.
Nabízíme možnost vyhrát dvě vstupenky
na tento festival. Stačí správně odpovědět
na otázku: Co/kdo je maskotem VeDaFestu? Své odpovědi zasílejte do 15. června na
e-mail: soutez@zdarns.cz. Kromě správné
odpovědi nezapomeňte připsat i telefon.
Výherci budou informováni do 22. června.
(red)

V pátek 8. června proběhne od 20 do 24
hodin v obou budovách Regionálního
muzea (Tvrz i Moučkův dům) a na přilehlých prostranstvích jubilejní desátá
muzejní noc, tentokrát v rámci výstavy
„Žďár na sklonku monarchie“.

Kolektiv týmu SAS

neúspěchů.
Pravidelným vyhodnocováním a hledáním pracovních nabídek, stejně jako aktivním jednáním se zaměstnavateli pomáháme
našim uživatelům práci nejen získat, ale i
udržet si ji a tak začít svůj návrat do běžného
života.
Dodržování denního režimu, učení se přípravy do práce, řádného odpočinku, řádné a
pravidelné docházce do zaměstnání směřuje
muže k tomu, aby se zapojili do společnosti
a vedli život, který je přínosný pro ně i společnost.
Úspěchy našich bývalých uživatelů jsou
pak motivující pro ty, kteří se dostali na ulici a
neumějí si se složitou situací sami poradit. K
takovým účelům je pobytová služba sociální
prevence zřízena, a proto je potřebná.
I proto bych chtěl poděkovat všem našim
zaměstnancům za jejich nelehkou práci, která ale přináší výsledky pozitivní pro město i
celou společnost.

Jiří Juřena

Foto: archiv

Jubilejní 10. muzejní noc přinese „Žďár na sklonku monarchie“

Projekt Centra sociálních služeb byl představen veřejnosti
Posláním sociální služby azylový dům pro
muže na Brodské ulici je mimo jiné vymanit jeho uživatele ze závislosti na poskytované službě, tzv. resocializovat je.

Ilustrační foto

Program během Muzejní noci bude pestrý a zábavný

Foto: archiv Regionálního muzea

Návštěvníci se tentokrát seznámí s některými zajímavými Žďáráky z 2. poloviny
19. a počátku 20. století. Víte, proč starosta
Binko s nadšením lezl po střechách, kde
dámy z lepší společnosti mastily karty, co se
dělo v salonu u Letovských, které limonády
„švastalky“ měli Žďáráci nejraději, nebo kde
se ve Žďáře vzal opravdový námořník? Pokud ne, přijďte!
To vše, a mnoho dalšího, se u nás dozvíte
zábavnou formou, přičemž nebude chybět
ani malé dobové občerstvení a samozřejmě
i zajímavé překvapení.
Festival muzejních nocí pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky od roku
2005. V našem městě se do něj letos zapojilo i Regionální muzeum, které se k festivalu
poprvé přidalo v roce 2008, tedy před rovnými deseti lety. Jubilejní žďárská muzejní
noc je pro všechny návštěvníky přístupná
zdarma. Přijít můžete kdykoliv, povídání na
všech stanovištích se budou v pravidelných
intervalech opakovat. V případě nepříznivého počasí bude program upraven.
Kamila Dvořáková
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Školství

Slavnostní odhalení zrestaurované sochy Rostislava Magniho
Gymnázium Žďár nad Sázavou Vás zve
na slavnostní odhalení zrekonstruované
sochy Pramen od známého sochaře Rostislava Magniho.

Ilustrační foto

Foto: archiv

Rostislav Magni (1924-1994) byl významný sochař, který v roce 1992 v našem městě
založil Mezinárodní sochařské sympozium,
které v průběhu několika let dalo našemu
městu mnoho uměleckých dřevěných plastik.
V prvním roce sympozia vytvořil sochu s
názvem Pramen. V průběhu let socha nedostatečným ošetřením a problematickými zásahy ztratila barevnost, na několika místech
byla poškozena hnilobou. Proto byla z původního místa odstraněna a vrácena rodině.
Rostislav Magni byl člověk, který všechny
své tvůrčí síly věnoval městu Žďár nad Sázavou. Nezaslouží si, aby jeho monumentální
dílo zaniklo. Gymnázium Žďár nad Sázavou
se proto spolu s Klubem výtvarných umělců
Horácka a s rodinou autora odhodlalo k pokusu sochu restaurovat a v obnovené kráse
ji znovu vztyčit před budovou Gymnázia.
Bude tak trvale připomenut Magniho
vklad do kulturního vývoje města. Veřejný

prostor bude obohacen o umělecké dílo zachráněné společným úsilím studentů, rodiny autora, umělců a dalších podporovatelů.
Odborného restaurování se ujal Patrik Vlček
ve spolupráci s Martinem Krušinou, vnukem
Rostiskava Magniho.
Slavnostní odhalení sochy proběhne ve
čtvrtek 7. června 2018 v 15 hodin před
Gymnáziem Žďár nad Sázavou Všichni
jste srdečně zváni.
Studenti a učitelé
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Školství

Basketbalisté ze „Dvojky“ zabodovali
V letošním školním roce jsme poprvé přihlásili tým naší základní školy do ČEPS
Školní basketbalové ligy. Školu reprezentovali žáci 2. – 4. tříd.

Koncem dubna proběhlo v naší sportovní hale první kvalifikační kolo, do kterého se
přihlásila také družstva ZŠ Na Pražské - Pelhřimov, ZŠ Švermova 4 - Žďár nad Sázavou.
Tento turnaj náš tým vyhrál a suverénně
postoupil do dalšího kola, které se konalo 3.
května v Pardubicích.
Zde se sešlo celkem šest týmů, které byly
rozděleny do dvou skupin. V naší skupině
jsme se potkali se ZŠ Dubina z Pardubic,

kterou jsme porazili 34:18, a ZŠ Zdechovice, která podlehla našemu týmu 46:4. V
naší skupině jsme tak obsadili celkové první
místo a přesvědčivě jsme se kvalifikovali do
hlavní soutěže, kterou je „jr. NBA“. Turnaj kopíruje herní systém americké NBA.
Každý školní tým bude reprezentovat
jeden z 30 týmů NBA. Ten jim je přidělen
na základě draftu, který se bude konat na
přelomu září a října v Praze. Týmy budou
vybrány losem za přítomnosti ambasadorů
NBA a osobností našich nejvyšších basketbalových soutěží.
Oběma turnaji provedl náš tým jako trenér Jiří Kazda.
Vít Uhmann, učitel 2. ZŠ

Napříč generacemi aneb malé zpestření výuky kresby
Druhé pololetí letošního školního roku
prožili žáci učebního oboru aranžér několik nevšedních výukových dní odborného výcviku. Pojďte je s námi ještě jednou nyní prožít.
Kresbu tečkovanou technikou pomocí
mikrotužky nás přišla naučit Bohumila Málková. Ačkoliv je věkem seniorka, velmi nás
překvapila svým neutuchajícím životním
elánem, který projevuje nejen ve výtvarném
oboru. Bohumila Málková čerpá z mnohaletých zkušeností a důkladnou přípravou na
pracovní workshop vždy zaujme a vtáhne

žáky do kreativní činnosti.
Současně píše poezii a největší obdiv si
zasluhuje její chuť do života, protože těmto
uměleckým činnostem se začala systematičtěji věnovat až po odchodu do penze.
V dnešní době, kdy je ve společnosti vyzdvihován kult mládí, bylo velmi příjemné
sledovat, jak žáci vnímají nejen zajímavou
výuku kreslířské techniky, ale i naslouchají
životním zkušenostem dámy, která by věkem mohla být jejich babičkou. Je vidět, že
s dětmi to umí, dokáže je zaujmout a nechat volně plynout jejich tvůrčí elán. Možná
i proto, že má s učitelstvím, byť v mateřské

škole, celoživotní zkušenosti. Žáci byli osobností přednášející inspirováni a celá její životní filozofie aktivity a životního naplnění
je oslovila víc, než by se dalo očekávat.
U Bohumily Málkové se do písmene
naplňuje moudrost, kterou napsal Johann
Wolfgang Goethe: „ Mládí není období života, ale duševní stav.“ Celý učební den velmi
příjemně utíkal a na konci jsme se domluvili,
že bychom chtěli výukový den zopakovat –
pravděpodobně s jinou výtvarnou technikou, ale se stejnou paní učitelkou. A tak přišla na řadu kresba pomocí šrafování. Pokud
právě v těchto dnech navštívíte prostory
školy, můžete společně s ostatními obdivovat interiér, kde jsou vystaveny zdařilé práce, které nám všem dělají radost.
A na závěr jako přání všem, kdo mají
často pocit, že dnes už snaha o dobro mezi
lidmi mizí a zbývá jen to horší, cituji úryvek z
básně Život, kterou napsala sama Bohumila
Málková.
Ať řeka života všem bez peřejí teče
činy
ať dobrem jsou
a ne dotekem meče
slova
ať pohladí jak jenom máma umí
kdo život prožívá
životu
porozumí …

Studenti se učí kresbu tečkovanou technikou
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Foto: Růžena Krejčová

Radka Pospíchalová
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Basketbalisté z 2. ZŠ se zúčastní turnaje jr. NBA

Foto: archiv 2. ZŠ

Ze života žďárské „Čtyřky“

4. ZŠ, aneb několik příkladů toho, že žáci
se rozhodně nenudí. Střípky z posledního měsíce.

Začneme dvoudenním projektem pro
všechny žáky 9. ročníku, spojeným i s návštěvou Drážďan a Terezína. Měl název Cestou 2. světové války a proběhl v předvečer
květnových událostí. Všechny zaujal, osobní
prožitek i dojal. Žáci z naší družiny sklidili
zasloužený ohlas výstavou portrétů instalovaných v knihovně M. J. Sychry. Vloni se naši
žáci účastnili celostátního kola zajímavého
projektu I KID, letos finišují s realizací svého
nového nápadu, který má pomoci nevidomým. A co olympiády a jejich výsledky?
Matematická - v okresním kole naši žáci z
6., 7. i 8. ročníků byli vždy v první desítce.
V chemii tradičně výborně připravení žáci
sklízí úspěchy - na okrese obsadili 1., 4. a 8.
místo. V německém jazyce je také 3. místo
na okrese, ale myslím, že 3. místo v krajském
kole olympiády v anglickém jazyce je velmi,
velmi dobré. A ve fyzice také zanedlouho
proběhne krajské kolo i s naší účastí.
Sport ve škole je plný úspěchů. A je to
díky skvělým učitelům, trenérům i podporovatelům. Šachisté pravidelně přivážejí poháry, úžasné a obdivuhodné bylo 3. místo
děvčat v republikovém finále ve florbalu. Ve
vybíjené byly žákyně v okresním kole druhé, ale v mixu naši žáci vyhráli a postoupili

do krajského kola. V malé kopané nás po vítězství v okrskovém kole čeká okresní kolo.
Spolupracujeme s basketbalovým oddílem
a pomáháme jim vychovávat nástupce, prezentujeme tady házenou i ostatní sporty.
V praktické výuce nám pomáhá střední
zdravotnická škola, rychlá záchranná služba, hasiči, ekoorganizace i spřízněné firmy.
Na naši činnost a způsob výuky pracovních
činností se přijela podívat i Česká televize,
reportáž Radovana Daňka ve sledovaném
čase zaujala, stejně jako reportáž TV Vysočina.
Koordinátoři našeho žákovského parlamentu, který je zároveň i krajským metodickým centrem, se účastnili třídenní celostátní konference, kde jsme všechny seznámili
s tím, že opět organizujeme 8. června 2018
setkání zástupců škol na Krajském úřadě v
Jihlavě. To celé povedou naši parlamenťáci
se svými kolegy z Dobronína.
Učitelé, vychovatelé i provozní zaměstnanci využili volného 7. května ke vzdělávání a především ke vzájemné návštěvě a výměně zkušeností s kolegy ze základní školy
Velká Bíteš. Setkání bylo plné nápadů, inspirací, porovnávání vybavení škol, jídelen,
družin, jejich využití i příklady dobré praxe.
Tak to bylo několik střípků z naší organizace, přejeme všem pěkné jarní dny, ale především elán a sílu do konce školního roku.
Jaroslav Ptáček, ředitel 4. ZŠ

Co dnes očekávají
rodiče od školy?
V měsíci dubnu se situace obrátila a tentokrát školy očekávaly rodiče a jejich děti
k zápisu budoucích školáků. Stejně tomu
bylo i na ZŠ Komenského 6, kde se zapisovaly děti nejen do prvního ročníku, ale
také do přípravné třídy.
S velkou radostí můžeme konstatovat, že
důvěra rodičů ve schopnosti naší školy stále
stoupá, pro příští školní rok budeme v naší
škole otevírat první třídy dvě, což je krásný
úspěch. Velice si této důvěry vážíme a těší
nás. A těší nás také, jaké šikovné děti se u
zápisu objevily, bude s nimi krásná a tvořivá
práce. Pro prvňáčky a nejen pro ně bude v
září připraven sehraný tým zkušených profesionálů s lidským přístupem a se srdcem
na dlani. V červnu se sejdeme s jejich rodiči a povíme si, co jejich děti v září ve škole
dostanou a co bude potřeba pořídit. Stejně
tak se sejdeme s rodiči budoucích šesťáků,
abychom domluvili jejich zářijový adaptační kurz.
Do přípravné třídy zápis stále probíhá,
je průběžný a trvá až do konce května. Třída tohoto typu je určena dětem, které mají
pro příští školní rok odklad povinné školní
docházky. Pracují sice ve „školkovém režimu“, avšak pobyt ve školním prostředí jim
dává možnost lepší adaptace na přechod
do základní školy. Navíc se děti absolvováním přípravné třídy na naší škole nijak
neváží a mohou potom nastoupit do první třídy v kterékoli jiné škole. Do přípravné
třídy máme ještě několik volných míst, pro
zájemce stačí zavolat k nám do školy a domluvit se.
V dubnu také probíhaly přijímací zkoušky na školy střední. Jsem rád za krásné výsledky našich deváťáků a přeji jim, aby na
„své“ vybrané škole uspěli. Základ k tomu
od nás mají.
K zamyšlení je fakt, že škola je vlastně
jediným místem v naší společnosti, kde se
formuje charakter člověka za pomoci profesionálů…
Pomáháme dětem 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

Víte, že...
... 21. června se uskuteční již pátý ročník
akce S lesníkem do lesa, která má za cíl
ukázat žákům základních škol, jak funguje lesnictví a hospodaření s přírodními
zdroji?
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Základní umělecká škola se otevře lidem

Městská policie

Základní umělecká škola Františka Drdly
se i v letošním roce připojí ke 2. ročníku
celostátní akce ZUŠ OPEN. Celá škola se
otevře ve čtvrtek 24. května všem těm,
kteří se chtějí blíže seznámit s prací žáků
a učitelů na tomto typu škol.

Specialitou letošního ročníku by měla
být výtvarná estetizace fasády trafostanice, která těsně sousedí se školou a kterou
by v odpoledních hodinách realizovali žáci
výtvarného oddělení pod dohledem svých
vyučujících.
Dalším místem konání ZUŠ OPEN 2018
se stane Stará radnice, kde budou vystaveny práce výtvarného oddělení a kde v čase
od 15.30 vystoupí žáci houslového oddělení školy. Také žáci literárně dramatického
oboru nezůstanou pozadu, na Malé scéně
Domu kultury připravují své poetické kafíčko a čtení z knihy žáků-absolventů Šestero.
Detailnější program celé této náročné
akce bude pro všechny zájemce zveřejněn
před akcí na webu školy a ve vstupních prostorách ZUŠ. Vedení školy se všemi pedagogy srdečně zve všechny zájemce k návštěvě
všech vystoupení našich žáků v den akce,
kdy se ZUŠ po celé ČR otevírají veřejnosti.

Odtahy vozidel během čištění ulic
V měsíci dubnu, během blokového čištění města, komunikací a chodníků byli strážníci MP nuceni řešit dopravní přestupky.
Těch se dopouštěli řidiči nebo provozovatelé vozidel, kteří je ponechali zaparkovaná na
místech, kde to bylo zakázáno přechodným
dopravním značením. Toto značení s předstihem informovalo, že bude v daný den
probíhat čištění. Ve spolupráci s pracovníky
odboru komunálních služeb bylo nutné v
některých případech rozhodnout o odtahu
vozidel s tím, že za porušení stanoveného přechodného značení mohou strážníci
udělit na místě pokutu příkazem, nebo v
případě nepřítomnosti řidiče byla věc zdokumentována a následně řešena předvoláním na služebnu MP k podání vysvětlení. V
případě, že by se pak řidič nebo provozovatel vozidla do 10 dnů nedostavil, předává se
věc příslušnému správnímu orgánu.

ZUŠ

Pomoc starší ženě
Na služebně bylo v dopoledních hodinách přijato oznámení, že na ulici Smetanova měla během procházky upadnout na
zem žena vysokého věku a nemůže sama
vstát. Dle vyjádření oznamovatelky se měla
seniorka při pádu uhodit i do hlavy a zdá se
jí nějaká zmatená. Na místo se neprodleně
dostavila hlídka MP a po zjištění skutečného
stavu věci a poskytnutí první pomoci bylo
nutné na místo přivolat rychlou záchrannou
službu vzhledem k tomu, že 90letá žena trpí
ještě dalšími zdravotními problémy. O převozu seniorky do nemocnice byla následně
informována její dcera.

Centrem akce se stane Doležalovo náměstí ve Žďáře nad Sázavou. Uvnitř Městského divadla vystoupí od 15 hodin instrumentální soubory a sbory školy, před
divadlem průběžně zatančí žákyně tanečního oboru.
Ve vestibulu divadla bude též ke zhlédnutí výstava prací žáků výtvarného oboru.
V sále ZUŠ v začátcích od 15, 16 a 17 hodin
proběhnou 3 koncerty individuálních vystoupení žáků ve hře na rozmanité hudební nástroje. Při vystoupeních bude žákům
k dispozici nový koncertní klavír August
Förster, který škola především díky zřizovateli městu Žďár nad Sázavou a Kraji Vysočina
dostala ke svým letošním 90. narozeninám.

Žďárská ZUŠka má nový koncertní klavír
Žďárská základní umělecká škola a s ní i
celý Žďár se po necelých padesáti letech
dočkaly nového velkého koncertního
klavíru. První koncert a pomyslný křest
měl za sebou klavír brzy po instalaci v
pátek 19. dubna.
„Cesta za novým klavírem byla dlouhá a trnitá, ale jsem moc ráda, že se nám ji podařilo
úspěšně absolvovat. Duchovním otcem celého nápadu byl náš hlavní klavírista František
Dvořák,“ uvádí Dana Foralová, ředitelka ZUŠ
Františka Drdly. Naposledy se takový klavír
kupoval při stěhování školy do současné
budovy před 40 lety. Tento starší klavír bude
sloužit dál. Nový klavír je umístěn v hlavní
koncertní síni.

František Dvořák byl jak u zrodu nápadu,
tak i jeden z hlavních realizátorů. Sám napsal většině nejprestižnějších firem vyrábějících klavíry. Nakonec je klavír z produkce
firmy August Förster. „Je to můj splněný sen,“
neskrývá radost klavírista a učitel Dvořák.
Celkové náklady činily téměř 1,3 milionu
korun, z čehož necelých 100 tisíc našetřila
škola z vlastních rezerv, 300 tisíc přispěl Kraj
Vysočina a největší část, skoro 1 milion korun přispělo Město Žďár nad Sázavou. „Velké
poděkování patří městu, které nás podrželo
a vyslyšelo naše prosby. Bez jejich podpory
bychom klavír nezískali,“ dodává Foralová.
Závěrem prozrazuje, že právě odstartovala dodatečná sbírka mezi rodiči a příznivci
ZUŠ.
(red)

Základní umělecká škola Františka Drdly získala nový koncertní klavír
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Ztracená žena
Na tísňovou linku bylo oznámeno, že na
sídlišti Libušín našli zmatenou starší ženu,
která pravděpodobně zabloudila a neví,
jak se dostat domů. Oznamovatelka uvedla, že se ztracenou ženou vyčká na hlídku
MP na ulici Dolní. Při příjezdu strážníků na
místo bylo zjištěno, že 83letá seniorka, která
bydlí na Vysočanech, zabloudila při večerní procházce a nemohla najít cestu domů.
Dotyčná žena nebyla zraněná a ani si nestěžovala na nějaké zdravotní problémy, proto
ji hlídka strážníků převezla do místa jejího
bydliště.
Podnapilý můž
V dopoledních hodinách oznámil občan,
že na pěší zóně leží před jednou z restaurací
silně podnapilý muž, který nekomunikuje. Na místo oznámení byla vyslána hlídka
MP. Následně bylo zjištěno, že se jedná o
50 letého bezdomovce. U dotyčného byla
provedena orientační dechová zkouška na
alkohol s výsledkem téměř 3,5 promile alkoholu v dechu. Po nezbytných lékařských
úkonech bylo rozhodnuto o jeho převozu
na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy.

Luboš Skřivánek, MP

Ze sportu

Plamenům skončila úspěšná sezóna. Už ale myslí na novou!
Poslední březnový den byl zároveň posledním dnem letošní sezóny pro žďárské Plameny. Po vyřazení Klatov a Kolína shodným výsledkem 3:0 na zápasy v
předchozích kolech prohrál Žďár v posledním kole play-off 1:3 na zápasy s Jabloncem nad Nisou.

Tím se svěřencům Michala Konečného
uzavřela cesta do vytoužené kvalifikace o
WSM ligu. I přes značné zklamání z vyřazení
těsně před branou cílového vrcholu byla na
závěrečné tiskové konferenci vedením klubu sezóna hodnocena jako velice úspěšná i
díky tomu, že SKLH obsadil druhé místo po
základní části i po play-off, což je nejlepší
umístění za poslední čtvrtstoletí. Atraktivní
hokej a dobré výsledky ocenili také diváci,
kteří hustě zaplňovali tribuny žďárských
Bouchalek a vytvářeli po celou sezónu skvělou atmosféru, speciálně pak v zápasech
play-off. Celkově navštívilo zápasy Plamenů
během sezóny 23 tisíc diváků!
Kromě skvělých výsledků „A“ mužstva
bylo na zmíněné tiskové konferenci mezi
hlavními přínosy uplynulé sezóny hodnoceno i značné množství mladých hráčů z
kategorie dorostenců, kteří se prosazovali v
„A“ týmu. Silným tématem byla také hrdost
na žďárské hráče a odchovance, kteří se v
úctyhodných počtech představují v reprezentačních týmech různých kategorií. Jako
jeden z nejdůležitějších úkolů sezóny bylo
vytyčeno udržení obou nejvyšších mládežnických soutěží, což se bez vážnějších potíží

Žďárští hokejisté se perou s Vlky z Jablonce nad Nisou

podařilo, proto v příští sezóně uvidí fanoušci
opět extraligu dorostu a také nově extraligu
juniorů. Vedení klubu hodnotilo jako jeden
z největších úspěchů vysoký nárůst zájmu o
hokej u nejmenších dětí, když tréninky náboru byly po celou sezónu hojně navštěvované a do klubu byl zapsán rekordní počet
dětí a to jak chlapců, tak děvčat.
Po skončení sezóny začala prakticky
ihned příprava té další, která se ponese ve
znamení 80. výročí hokeje ve Žďáře nad
Sázavou. K výročí připravuje klub určité zají-

Foto: Petr Nedvěd

mavé akce, doprovodné programy, tematické prezentace apod. Začátkem května byla
zahájena fyzická letní příprava všech týmů
včetně „A“ mužstva, která potrvá až do začátku prázdnin. V srpnu by pak žďárští hokejisté měli znovu vyjet na ledovou plochu
stadionu na Bouchalkách a zahájit závěrečnou fázi přípravy na sezónu 2018-2019, která, doufejme, bude minimálně stejně úspěšná jako ta právě uplynulá.
Martin Krásný

Světový den orientace se uskuteční i ve Žďáře nad Sázavou
Ve dnech 23. – 29. května budou na celém světě probíhat různé akce v orientačním běhu s cílem dosáhnout co největšího počtu účastníků s následným zápisem
do Guinessovy knihy rekordů. Mezi těmito místy nebude chybět ani Žďár!
Vloni se počitadlo zastavilo na čísle 288
007. Tolik lidí se celkem po světě zapojilo.
Povede se nám to společně letos překonat?
Možnost podílet se na tomto pokusu bu-

dou mít i Žďáráci, kteří přijdou ve středu 23.
května v době od 16 do 18 hodin do atria za
obchodními domy na náměstí, kde si budou
moci zkusit orientaci ve městě. Pořadatelé z
místního oddílu OB pro ně připravili v přilehlém sídlišti trasy od jednoduchých pro
rodiče s dětmi až po složité pro zkušené závodníky. Nováčkům poradí trenéři a všichni
si odnesou kromě mapy i malou upomínku
na akci.
Alena Rosecká

Ilustrační foto

Foto: archiv

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
10. květnu 2018 celkem 21 143 občanů
ČR přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: duben 2018 - 21 148, 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)
Děti narozené v březnu 2018
Jáchym Petr 	

13.02. ZR 1

Nina Pešková 	
Victoria Henzlová 	
Zuzana Drejčková 	
Anna Koutníková 	
Matyáš Daněk 	
Monika Sobotková	
Antonín Šimon 	
Zuzana Horká 	
Martin Šula	
Markéta Nedělková 
David Čumpl 	

01.03. ZR 7
05.03. ZR 4
07.03. ZR 2
08.03. ZR 3
09.03. ZR 1
09.03. ZR 1
14.03. ZR 4
19.03. ZR 2
19.03. ZR 6
22.03. ZR 4
29.03. ZR 3

Životní jubilea v červnu 2018
Jindřich Aišman	

Marie Řeháčková 	

01.06. 90 let ZR 1
03.06. 85 let ZR 6

Jaroslav Sýkora 	
Růžena Ceralová 	
Anna Severinová 	
Adolf Marčík 	
Eva Vaverková 	
Jaroslav Celý 	
Alois Majer 	
Alena Kovaříková	
Anna Petrošová 	
Jaroslava Kaštánková 
Jan Mrkos 	
Ladislav Dvořáček 	

06.06. 91 let ZR 7
08.06. 92 let ZR 1
11.06. 80 let ZR 4
11.06. 91 let ZR 3
12.06. 80 let ZR 4
13.06. 80 let ZR 4
16.06. 80 let ZR 4
19.06. 85 let ZR 4
21.06. 91 let ZR 3
23.06. 92 let ZR 5
24.06. 90 let ZR 3
28.06. 90 let ZR 4

Srdečně gratulujeme!
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Teplo ve Žďáru?! Nejvýhodněji se
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?
My na SATTu jsme přesvědčeni, že to ve Žďáru nad Sázavou, díky námi poskytovanému centrálnímu zásobování teplem (dále CZT), možné je. Ptáte se, jaké jsou výhody? Tento způsob vytápění je vysoce spolehlivý díky
použití nejmodernějších technologií, důkladné údržbě a zároveň velmi bezpečný díky pravidelným servisním
kontrolám (nehrozí výbuch plynu, otrava oxidem uhelnatým), nepřetržitému dohledu a nonstop havarijní službě. Důležitý je pro nás i zákaznický komfort a pohodlí, a proto centrální vytápění poskytujeme jako komplexní
službu, všechny záležitosti spojené s dodávkou tepla řešíme my. Zákazníkovi pak stačí pouze „otočit kohoutkem“. Při tom všem se můžeme chlubit pátou nejnižší cenou na trhu tepla v České republice. Přijatelná koncová
cena je totiž jednou z našich hlavních priorit, neboť co je důležité pro naše zákazníky, to je důležité i pro nás.
Již od 60. let minulého století postupně budujeme a modernizujeme soustavu CZT ve Žďáru nad Sázavou, která již nyní tvoří více než 25 km rozvodů tepla. V současnosti realizujeme teplovod pro novou výstavbu Klafar III, kde chceme nabídnout naše služby novým zákazníkům. Zvažujete napojení k naší CZT i vy? Chcete vytápět bytový dům, rodinný dům, firemní či jiné vnitřní prostory?
Stavte se, zavolejte! My vám rádi zatopíme!
• SATT a.s. Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou • tel.: 566 654 544 • info@satt.cz •

ŠKODA
FABIA

Rozjeďte to s výhodami operativního leasingu
ŠKODA BEZ STAROSTÍ

PŮJČOVNA
NÁŘADÍ
RUČNÍ NÁŘADÍ HILTI | VIBRAČNÍ TECHNIKA
JÁDROVÉ VRTÁNÍ | ŘEZÁNÍ BETONU | HUTNÍCÍ STROJE
SHOZY PRO STAVEBNÍ SUŤ | ELEKTROCENTRÁLY
ČERPADLA | SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ PERI

Pořiďte si nový vůz bez akontace a bez starostí. Jak to?
Takto! Se službou ŠKODA BEZ STAROSTÍ si můžete
pronajmout jakýkoliv model ŠKODA. Jednoduše si zvolíte
barvu, výbavu a délku pronájmu. Díky nízké měsíční
splátce nic neřešíte a pouze jezdíte. Navštivte nás
a vyberte si z nabídky vozů ŠKODA.

OPERATIVNÍ LEASING
BEZ STAROSTÍ

skodabezstarosti.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz

LEŠENÍ - TRUBKOVÉ RÁMOVÉ, HAKI
za

606 742 832 | blazek@pks.cz
20

3 990 Kč/měs.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozu ŠKODA FABIA TRUMF:
4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA FABIA TRUMF, 1.0 TSI/70 kW v ceně 291 300 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně.
Uvedená pravidelná měsíční splátka 3 990 Kč včetně DPH obsahuje ŠKODA Pojištění zahrnující povinné i havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu
§ 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
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Inzertní příloha

Zaostřeno na Žďár 2018
Zaostřeno na Žďár 2018 je tu. Zapojte se 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.

V. Zaostřeno na luční kvítí
(zasílejte do 4. června 2018)
Na měsíc květen jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na luční
kvítí. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 4. června 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.

Vyhodnocení!
IV. Zaostřeno na nový život
V dubnu 2018 bylo do soutěže zasláno 7 fotografií s tematikou
nového života. Vítězem čtvrtého kola fotografické soutěže se stal
Václav Šubrt. Gratulujeme!
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami do
nově zrekonstruovaného Kina Vysočina.


Vaše redakce Žďárského zpravodaje
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Žďár nad Sázavou

CONCENTUS MORAVIAE
XXIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST

Městské divadlo
19:30 hod.

téma
HUDBA A HUMOR
01 06 — 27 06 2018

ALEXANDER BALANESCU / housle, zpěv
ADA MILEA / kytara, zpěv
Ostrov
cena vstupenek 200 Kč / 100 Kč
předprodej vstupenek: Žďár nad Sázavou – Dům kultury, Dolní 183/30
a Turistické informační centrum – Stará radnice, nám. Republiky 24
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

www.festivalcm.cz

22
za finanční podpory

ve spolupráci

Změna programu vyhrazena.
SENIORŮM
úterý 29. května, 9.30
Zvládneme to
Senior Point, poliklinika

pátek 8. června, 20.00-00.00
10. muzejní noc: Žďár na sklonku monarchie
Regionální muzeum, Moučkův dům

úterý 5. června, 13.00-14.30
Posezení s harmonikou
Senior Point, poliklinika

pátek 8. června, 18.00-00.00
Muzejní noc
Zámek Žďár

neděle 17. června, 14.00
Festival dechových hudeb
Dům kultury

sobota 9. června, 10.00-22.30
Den Žďáru
náměstí Republiky, Farská humna

DUCHOVNÍ AKCE
sobota 16. června, 20.00-22.00
Nikodémova noc
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

sobota 23. června, 12:00-00.00
Česko-francouzský den
Zámek Žďár

KONCERTY
pátek 8. června, 19.30
Předání Ceny osobnosti města
CONCENTUS MORAVIAE – Hudba a humor
Alexander Balanescu - housle, zpěv
Ada Miela - kytara, zpěv
Městské divadlo
neděle 10. června, 17.00
Svatopluk a Žďáráček
Dům kultury
úterý 12. června, 19.00
Audrey Martells a Walter Phishbacher Trio
konvent v Zámku Žďár

DĚTEM
pátek 1. června, 12.00-17.00
Den dětí
Knihovna M. J. Sychry
neděle 17. června, 13.00-17.00
Kouzelný zámek
1. nádvoří Zámku Žďár
SPORTOVNÍ AKCE
pátek 8. června, 16.00
Pohybem k naději
prostranství za Domem kultury

středa 13. června, 19.00
Ondřej Fencl a Vladimír Merta
Café u tety Hany

sobota 9. června, 9.30-17.00
Žďárské in-line závody
ovál u zimního stadionu

pátek 15. června, 21.00
Ashram
kulturní centrum Batyskaf

čtvrtek 21. června, 16.00-18.00
Na Piláku s mapou
rekreační areál Pilák

pátek 22. června, 19.30
CONCENTUS MORAVIAE – Hudba a humor
Pavel Steidl - kytara, Jan Vondráček - mluvené slovo
Oválný freskový sál, Zámek Žďár

VZDĚLÁVACÍ AKCE
středa 30. května, 15.30
Vyrob si svůj dárek - drátované šperky
Knihovna M. J. Sychry

DIVADLO
pondělí 4. června, 19.00
Můj nejlepší kamarád
Městské divadlo

středa 6. června, 17.00
Vážně i nevážně o Martinu Lutherovi
Husova kaple, Kopečná

úterý 5. června, 19.00
Poslední aristrokratka
Městské divadlo

pondělí 11. června, 19.00
I‘mon da road
kulturní centrum Batyskaf

úterý 12. června, 19.00
Šašek a syn
Městské divadlo

VÝSTAVY
úterý 5. června – neděle1. července
Skupina Skoba – obrazy, plastiky
Galerie Stará radnice

KULTURNÍ AKCE
čtvrtek 31. května 2018, 17.00
Koncert tanečního oboru ZUŠ
Městské divadlo

středa 6. června – neděle 31. července
Zaostřeno na Žďár
Malá galerie Staré radnice

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

