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V polovině července se Žďár nad Sázavou 
opět roztančil v rytmu festivalu Kore-
sponDance. Letos přijeli umělci z celkem 
15 zemí.

Celý festival odstartoval již v červnu v 
Praze, a do prostor Zámku Žďár se přesunul 
na víkend 13. – 15. července. „Letos přišlo 
celkem 4 305 lidí, což je 25% nárůst z loňských 
let. Takový zájem nás moc těší a je jen další 
motivací do dalších sezón,“ říká Marie Kinsky, 
ředitelka festivalu.

Jedním z bodů doprovodného progra-
mu bylo i vystoupení seniorů ze žďárského 
a jihlavského SeniorPointu, které si všichni 
zúčastnění užili. Dalším pak již tradičním za-
pojený byl pěvecký sbor Žďáráček.

„Už nyní připravujeme další ročník festiva-
lu, který se ve Žďáře nad Sázavou uskuteční 
od 12. do 14. července 2019,“ uzavírá Kinsky.

(red)

Vážení spoluobčané,
právě dostáváte do rukou nové číslo 

zpravodaje, které je vlastně dvojčíslem. 
Prázdninovým „speciálem“ se posouvá i 
vydávání Žďárského zpravodaje do nových 
termínů, vždy k začátku měsíce. Je to drob-
ná změna, která odráží potřebu zveřejňovat 
pozvánky na kulturní a sportovní akce pro 
nadcházející kalendářní měsíc. Proto se prá-
vě do tohoto výtisku zpravodaje můžete za-
číst v době, kdy se lámou prázdniny. Věřím, 
že jste již zažili a ještě zažijete spoustu zají-
mavých letních dní.

Člověk si někdy spoustu věcí naplánu-
je, ale pak se stane něco neočekávaného a 
najednou je všechno jinak. Tak tomu bylo 
i v srpnu roku 1968, kdy si možná někteří 
spoluobčané naplánovali dovolenou v na-
šem „socialistickém“ zahraničí, které mezi-
tím přijelo k nám v podobě vojsk Varšavské 
smlouvy. Každý z nás by občas na některé 
období dějin či života rád zapomněl, ale 
myslím si, že bychom si tyto smutné udá-
losti v historii našeho státu měli připomínat 
i s oběťmi, které každou totalitu provázejí. 

Vzdávám čest a díky všem, kteří se nebáli 
mocného režimu a bojovali proti bezprá-
ví, zlu a manipulaci. Snahy o manipulaci 
mnohdy bohužel prosakují i do demokratic-
kého systému – kéž se nám daří zachovat si 
vlastní rozum a svobodné svědomí.

Na přelomu června a července zavítali do 
našeho města dobrovolníci z Anglie, kteří 
již několikátým rokem pomáhají v Česku s 
údržbou a obnovou památek prostřednic-
tvím nadace UK Czech Friends. Je to zajíma-
vý počin, na kterém spolupracuje Zbyněk 
Vintr, předseda komise pro mezinárodní a 
regionální spolupráci, Jiří Dokulil a řada dal-
ších dobrovolníků z našeho města. Projekt 
zapojuje anglické přátele do obnovy míst-
ních památek a pomáhá představit české 
kulturní dědictví v zahraničí. Naše letošní 
setkání na Zelené hoře bylo pro mne ne-
jen zkouškou z angličtiny, ale i potvrzením 
chvályhodného záměru našich britských 
přátel.

Město o prázdninách rozhodně neodpo-
čívá. Zahajují se investiční práce na zlepšení 
bezpečnosti a dopravy ve městě. Po úpra-
vách křižovatek na ulici 1. máje vzniknou na 
křižovatce ulic Novoměstská a Neumanno-
va osvětlené přechody a odbočovací pruhy, 
aby se zvýšila plynulost a bezpečnost do-
pravy. Z kulturních a sportovních akcí bych 
rád upozornil na utkání vynikajících odcho-
vanců žďárského hokeje při příležitosti 80. 
výročí založení hokejového klubu, které se 
uskuteční 10. srpna na Zimním stadionu. O 
den později nás Aleš Wasserbauer provede 
na kole Žďárskými vrchy při charitativní jíz-
dě na podporu léčby onkologicky nemoc-

ných dětí. Samozřejmě nebudou chybět ani 
tradiční akce, jako jsou Horácký džbánek, 
festival Pod Zelenou horou, Slavnosti jeřa-
bin či Diecézní pouť rodin.

Milí spoluobčané, prázdniny jsou teprve 
v polovině, a tak bych Vám všem, včetně 
dětí a studentů, chtěl popřát krásný zbytek 
letních dnů na zasloužených dovolených a 
šťastné vykročení do nového školního roku. 
Krásné a příjemné dny v přítomnosti Vašich 
blízkých.

  Josef Klement
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KoresponDance 2018 přivezl umělce z celého světa Foto: Dragan Dragič
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Setkání 
s občany
První zářijovou středu roku 2018 se uskuteč-
ní další setkání s občany města, tentokrát na 
téma:

Rekonstrukce hřiště U Věžičky

Kdy:  5. září 2018
 od 18 hodin
Kde: Střední škola obchodní a služeb  
 SČMSD, Žďár nad Sázavou

Setkání se zúčastní vedení města Žďáru 
nad Sázavou, vedoucí odboru sociálního 
Petr Krábek a vedoucí odboru rozvoje a 
územního plánování Irena Škodová. Všichni 
jste srdečně zváni. 

Setkání se koná s cílem získat podně-
ty a potřeby obyvatel sídliště Stalingrad v 
souvislosti s rekonstrukcí hřiště U Věžičky. 
Podněty budou sloužit jako základní pod-
klad pro budoucí projektovou dokumentaci 
stavby.

Konec nevzhledné reklamě
Určitě sami vidíte, kolik je kolem nás re-

klamy a že její množství a podoba má roz-
hodně daleko k nějaké estetice prostředí. 
Moc barev, moc stylů. Různé cedule, bill-
boardy, křiklavé výlohy, o obsahu domov-
ních schránek ani nemluvě. Reklamní smog. 
Je to běh na dlouhou trať, ale každé opat-
ření, které nevzhlednou reklamu eliminuje 
a usměrní, je plus. Ve Žďáře tak končí ne-
vzhledné, archaické a trochu bizarně vypa-
dající „papundeklové“ tabule, které až moc 
často lemují sloupy veřejného osvětlení. 
Obchodníci nechť hledají jiné a kultivova-

nější cesty, jak informovat o své jedinečné 
nabídce.

Obnova sportovního areálu ZŠ Švermova 
pro školáky i veřejnost

Na „čtyřce“ začíná obnova školního hři-
ště. Rozhodně nepůjde jen o kosmetické 
změny a výměnu antuky na běžecké trati. 
Vedle atletického areálu zde vznikne víceú-
čelové hřiště pro míčové sporty, bude upra-
vena zeleň v okolí a v atriu vyroste i ven-
kovní „učebna“ se stupňovitým posezením, 
kde se budou moci nejen žáci vzdělávat, ale 
organizovat i kulturní a společenské školní 
akce. V době mimo školní výuku bude nově 
areál volně přístupný veřejnosti. Celý areál 
dostane moderní vzhled, zlepší se jeho vy-
užitelnost ve smyslu víceúčelovosti a zařadí 
se tak do pestré skupinky městských spor-
tovišť, která využijí jak školáci, tak široká 
veřejnost. Obnova bude probíhat přibližně 
rok.

Žďár patří mezi nejprogresivnější města 
v budování Smart City - chytrého města

Dne 27. června 2018 uspořádal Svaz měst 
a obcí ČR v Praze seminář věnovaný rozvoji 
koncepce chytrých měst v ČR - Smart City.

Naplňování tohoto konceptu zde pre-
zentovali zástupci Prahy, Plzně a Žďáru nad 
Sázavou. Účastníci semináře z ostatních 
měst ocenili systematický žďárský přístup 
k přípravě a realizaci konceptu Smart City 
a Žďár je podle jejich slov „velkou inspira-
cí“. Zájem mezi přítomnými zástupci měst 
vzbudila hlavně síť cyklonabíječek na trase 
Žďár - Nové Město - Bystřice – Nedvědice a 
další příklady dobré praxe. Koncepce Smart 
City (chytré město) je především o využívání 
moderních technologií pro správu a řízení 
města. Je to trend, který k nám v posledních 
letech proniká z moderních měst Evropy a v 
ČR se postupně prosazuje do agendy obcí. 
Žďár je v tomto směru mezi TOP 10 v Čes-
ké republice V nadcházejících měsících a 
letech budou chytré technologie v našem 
městě postupně pomáhat usnadnit dopra-
vu či zefektivnit nakládání s energiemi.

Martin Mrkos

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Martin
Mrkos

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Ilustrační foto Foto: archiv

Žďár recyklací ulevil životnímu prostředí

 Foto: Jan J. Hudec

 Foto: Miroslav Krča

 Foto: Zbyněk Čech

Jaký byl poslední měsíc 
pohledem Žďáráků?

Vybrali jsme tři zajímavé fotografie 
ze života Žďáru.

Poustní kostel na Zelené hoře
v černobílém.

Rozkvetlé květiny 
u barokního mostu.

Veteráni na náměstí Republiky
ve Žďáře nad Sázavou.

Loni občané odevzdali k recyklaci téměř 
65 tun starých spotřebičů. Snaha obyva-
tel recyklovat staré a nepoužívané elek-
trospotřebiče se již několik let vyplácí. 
Žďár nad Sázavou obdržel certifikát vy-
povídající o přínosech třídění a recyklace 
elektrozařízení.

Díky třídění elektrospotřebičů jsme spo-
lečně v loňském roce vyřadili 64 895 kilogra-
mů elektra. Tím, že jsme ho následně předali 
k recyklaci, jsme uspořili 815 MWh elektři-
ny, 42 802 litrů ropy, 3 707 m3 vody a 33,41 
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o 174 tun CO2 
a produkci nebezpečných odpadů o 769 
tun. Informace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která s námi dlouho-
době spolupracuje na recyklaci vytříděných 

elektrozařízení.
Výsledek studie jednoznačně ukazu-

je, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Když si uvědo-
míme, že recyklace běžných 100 televizorů 
uspoří spotřebu elektrické energie pro do-
mácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám 
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. 

Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů 
také je, že odevzdání 10 vysloužilých mo-
nitorů ušetří spotřebu energie potřebnou 
pro chod notebooku po dobu necelých 5 
let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně 
přispívají k ochraně životního prostředí, si 
zaslouží obrovský dík.

(red)

Organizace Kultura Žďár provozuje Kino 
Vysočina od října roku 2014. V té době 
majitel a provozovatel kina Město Žďár 
nad Sázavou z důvodu velmi nízké ná-
vštěvnosti a neutěšeného stavu provozu 
hledal řešení, co dál. Přinášíme krátký 
přehled toho, co se za poslední roky v 
kině povedlo.

Od převzetí Kina Vysočina do rukou naší 
organizace jsme urazili velký kus cesty. Ve-
dle zásadních technických úprav, jako bylo 
zavedení a sjednocení nového prodejního 
on-line systému, vybudování pohoštění Bi-
ják café, nové viditelnější propagace, inter-
netových stránek, facebooku a v neposlední 
řadě také dokončení 1. etapy modernizace 
interiéru kina, čímž se vyřešil jeden z nejpal-
čivějších problémů kina, jsme zapracovali 
na hospodárnosti v podobě úpravy času 
promítání a s tím související programovou 
nabídkou.

Kino Vysočina promítá pravidelně 4 dny 
v týdnu (čtvrtek až neděle) 2 až 3 filmy den-
ně. Součástí programové nabídky je mimo 
jiné Filmový klub pro náročnějšího diváka, 
nabídka pro školy, filmy se slevou pro senio-
ry, menší filmové festivaly pro děti, přízniv-
ce dokumentů či muziky. Dále pak Vánoce 
v kině, přímé přenosy koncertů, balety a 
opery a v neposlední řadě také letní kino 
(od roku 2016), které se stalo ve městě vel-
mi oblíbeným.

Tak jako ostatní i my pečlivě sledujeme 
návštěvnost našeho kina. Pravidelnou pro-
gramovou nabídku pak nejen doplňujeme 
o výše zmíněné pořady, ale rovněž obměňu-
jeme, pokud zjistíme, že o uvedený produkt 
není zájem. Z tohoto důvodu jsme v letoš-
ním roce prozatím ustoupili od Baby kina. 
Naopak se pokoušíme o zpestření nové. 
Je to například již zmíněný Film na slepo, 

kde se snažíme uvádět filmy, které neměly 
velkou návštěvnost v premiérových pro-
jekcích, přesto jsou zajímavé pro artového 
i komerčního diváka. Pro návštěvníka mají 
navíc tu výhodu, že zaplatí až po zhlédnutí 
filmu. A to částku, na kterou film sám ocení. 

Vedle klasické plakátovací a webové re-
klamy se nově soustředíme na interaktivní 
metody práce s divákem, kdy se snažíme 
o akce typu Hororová noc, Večer s Dead-
poolem - odvysílání dvou filmů po sobě se 
zvukovými a světelnými efekty v předsálí 
i sále, v kombinaci s obsluhou baru a uva-
děčů v maskách, včetně speciálních drinků 
a se zvýhodněnou cenou vstupenek na 
oba filmy. V podobném duchu probíhají i 
půlnoční předpremiéry atraktivních filmů 
jako například Padesát odstínů svobody s 
„jahodovým šampíčkem“. S tím dále sou-
visí i snaha rozšířit komunikaci s divákem 
prostřednictvím sociálních sítí, vymýšlet 
soutěže o menu v baru, slevu na vstupenky, 
filmové kvízy... V souvislosti s tím je nutné 
zdůraznit, že toto vše by nebylo možné bez 
osobního nasazení a zájmu těch, se kterými 
se v kině velmi často přímo setkáváte - pro-
vozní Luboš, promítač Honza, programista 
Aleš, děvčata na baru...

Výsledky hospodaření společně s vyso-
kou průměrnou návštěvností (3. nejvyšší v 
rámci celé republiky) ukazují, že moderni-
zace prostor i programové nabídky se daří 
do takové úrovně, že nám žďárští občané 
a především mladší věková kategorie (tee-
nageři – důležitý ukazatel) nejen neodjíždí 
do okolních kin a multikin, ale že se k nám 
učí chodit návštěvníci ze širokého okolí, kde 
bylo kino v minulých letech zrušeno (Byst-
řicko, Novoměstsko, Havlíčkobrodsko). Dě-
kuje Kultura Žďár.

Marcela Lorencová
Kultura Žďár

Žďárské kino je třetí nejnavštěvovanější.
Co všechno se za poslední roky změnilo?

Víte, že...
... jsou během léta opět v provozu různá 
dětská hřiště?

Hřiště u základní školy Palachova je ote-
vřeno v červenci a srpnu každý den od 9 
do 21 hodin.

Dopravní hřiště je do 26. srpna otevřené 
od 10 do 19 hodin, poté od 3. září do 27. 
září jen ve všední dny od 14 do 18 hodin. 

2015 2016 20182017

Vývoj návštěvnosti Kina Vysočina
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Žďárští hasiči oslavili 100. výročí vzniku Československa

Hasičské fontány se v Praze účastnilo přes 1000 hasičů z celé republiky Foto: MAFRA - Petr Topič

V poslední době se výrazně zvýšil počet 
klientů, kteří přichází na odbor dopra-
vy Městského úřadu. V této souvislosti 
nově platí omezení počtu obsloužených 
klientů. Přinášíme vhled do situace s 
vedoucím odboru dopravy Jaroslavem 
Miklíkem.

Popište nám, co se v posledních měsících 
děje na odboru dopravy na úsecích řidič-
ských průkazů a registru vozidel?

Se zvýšeným počtem klientů se potý-
káme již od loňského června, kdy došlo 
ke zrušení místní příslušnosti u agendy re-
gistru motorových vozidel. Nyní se situace 
ještě zhoršila a vytíženost všech přepážek 
odboru dopravy je maximální. Tuto situa-
ci zapříčinilo zrušení místní příslušnosti u 
agendy řidičských průkazů od 1. července 
tohoto roku. Zrušení místní příslušnosti v 
praxi znamená, že jsme přestali být úřadem 
pro 40 tisíc obyvatel správního obvodu, ale 
stali jsme se kontaktním místem pro 6,6 mi-
lionu řidičů a 7,5 milionu vlastníků vozidel 
z celé republiky. To, na co jsme byli v minu-
losti právem hrdí, tedy kvalita služby a roz-
sah úředních hodin, se nyní jeví jako hlavní 
příčina abnormálního počtu klientů, kteří 
chtějí vyřídit své požadavky pět dnů v týdnu 
a na rozdíl od jiných úřadů na počkání. V čís-
lech to znamená, že v agendě registru vozi-
del došlo od loňska k nárůstu klientů o 20 % 

(tedy o 2 500 klientů za rok). Toto množství 
obsluhuje stále pouze pět úředníků ve stále 
stejných prostorách. Jen pro zajímavost, „ci-
zích“ klientů je celých 38 %.

Jak jste reagovali na tuto nenadálou si-
tuaci?

Už v dubnu letošního roku jsme museli 
omezit počet klientů v agendě „dovozových 
vozidel“, protože k nám začali dojíždět kli-
enti nejenom z blízkých okolních měst, ale 
i ze vzdálenějších. Tuto agendu jsme pro 
naše občany vyřizovali na počkání, zatímco 
na jiných úřadech se čeká týden, a někde i 
delší dobu. Od července jsme z důvodu stá-
le narůstajícího počtu klientů a omezené 
kapacity jak personální, tak i technické byli 
nuceni přistoupit k regulaci maximálního 
množství obsloužených klientů denně už 
ve všech agendách. Vyvolávací systém je od 
2. července nastaven tak, aby vydával pořa-
dové lístky klientům v takovém množství, 
aby byla zajištěna přiměřená čekací doba 
a klient byl bez problémů obsloužen. Další 
klienti, kteří už nemohou být obslouženi, 
nebo by čekali příliš dlouho, pořadové číslo 
nedostanou. Opatření se netýká objedna-
ných klientů přes web města, ti budou ob-
slouženi vždy a přednostně.

Jsem ze Žďáru a chci si přijít na Městský 
úřad vyřídit záležitosti na odbor dopra-

vy. Co mi dnes doporučíte?
Doporučil bych především plánovat a 

nenechávat věci na poslední chvíli. Každý 
ví, kdy bude kupovat vozidlo nebo kdy mu 
končí platnost řidičského průkazu – ideál-
ní je tedy využít objednávacího systému a 
objednat se na některý z následujících 45 
pracovních dnů.

Ti klienti, kteří se nedostanou z kapa-
citních důvodů na řadu, mají v zásadě dvě 
možnosti: přijít následující pracovní den a 
nebo vyřídit svoji žádost týkající se regis-
tru vozidel či registru řidičů na kterémkoli 
jiném obecním úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností.

Jak myslíte, že se bude situace dále vyví-
jet?

Další vývoj je těžké odhadnout, nicméně 
musíme být připraveni. Personální posílení 
pracovišť je problematické, protože jsme 
omezeni prostorem a navíc při zohlednění 
výše uvedených předností našeho úřadu by 
to znamenalo „natažení“ dalších klientů i z 
jiných, třeba i větších měst, kterým by se vy-
platilo zajet si několik desítek kilometrů na 
náš úřad, a problém by byl stejný. Aktuálně 
tedy připravujeme modernizaci vyvolávací-
ho systému, který bude umět lépe nastavit 
parametry v souvislosti s propočtem odha-
dované doby čekání a tím umožnit obslou-
žit více klientů nebo snížit čekací doby. (red)

Změny na odboru dopravy. Jak se vyhnout čekání

Zateplování, respektive rekonstrukce fa-
sád, je velkým tématem posledních let. I 
ve Žďáře nad Sázavou je mnoho budov 
nově zateplených. Jak se na tyto kroky 
kouká městský architekt Zbyněk Ryška?

Vláda spustila před lety dotační akce na 
snížení tepelných ztrát a zlepšení vytápění 
objektů. Z ekologického hlediska je to dis-
kutabilní krok a z hlediska kvality bydlení 
také. Zlepšíme sice tepelný odpor vnějších 
konstrukcí, ale řádově se sníží paropropust-
nost konstrukce. 

Z hlediska vnějšího vzhledu je to výraz-
ný zásah do podoby domů. Kvalitní přírodní 
nebo břízolitové omítky jsou nahrazeny po-
lystyrénem a tenkovrstvou omítkou. Dře-
věná okna s tenkými rámy jsou nahrazena 
plastovými rámy s mnohem širšími profily. 
Ocelové balkóny nahradily betonové lodžie 
a k tomu se přidala zářivá barevnost s lido-
vou tvořivostí pruhů a dalších grafických 
prvků.

Snažím se tomuto tématu věnovat také 
ve Žďáře. Na začátku mého působení jsem 
vytvořil jednoduchá pravidla pro rekon-
strukce fasád, která snad přináší výsledky. 
Pravidla určují konzervativní barevnost, 
tvarovou jednoduchost nových architek-
tonických prvků a zachování historického 
tvarosloví.

Po zdařilé rekonstrukci bytového domu 

U Věžičky, která zde byla nedávno prezen-
tována, prošla proměnou další výrazná 
budova Žďáru – sídlo Hasičské vzájemné 
pojišťovny na ulici Komenského. Tato sed-
mipodlažní budova se výrazně propisuje do 
horizontu města, a proto jsme vstoupili do 
jednání s vedením společnosti. Po několika 
jednáních a mnoha variantách řešení jsme 
společně dospěli k jednoduchému barev-

nému a kompozičnímu řešení, které jednak 
vyjadřuje filozofii pojišťovny a zároveň je 
citlivé k původní architektuře budovy. Mys-
lím, že výsledek je poměrně zdařilý, a tímto 
bych chtěl poděkovat vstřícnému jednání 
vedení pojišťovny i projektantovi. Neváhej-
te se tak i vy při rekonstrukci domu obrátit 
na městského architekta.

 Zbyněk Ryška

Okem architekta: Rekonstrukce fasád
Začátkem června uspořádali hasiči v Pra-
ze velkolepou fontánu k 100. výročí vzni-
ku Československa. Nechyběli u toho ani 
členové naší zásahové jednotky.

Celkem pět dobrovolných hasičů ze 
Žďáru nad Sázavou se zúčastnilo příprav i 
samotného spuštění velké fontány v Pra-

ze. Celkově se na pražské fontáně podílelo 
více než 1 000 hasičů a bylo nasazeno přes 
200 stříkajících hadic typu B. Konkrétně 140 
z nich stříkalo z náplavek, 35 z Palackého 
mostu, 50 z Jiráskova mostu a 14 z pontonu 
uprostřed Vltavy. Tato fontána se stala nej-
větší fontánou na světě. 

„Jako jednotka města jsme moc hrdí na to, 

že jsme mohli být součástí této akce a zároveň 
jako jediní z okresu Žďár nad Sázavou mohli 
tímto způsobem reprezentovat nejen okres 
nebo město, ale i Kraj Vysočina. Společně s 
námi se účastnilo ještě 12 dalších jednotek z 
ostatních okresů našeho kraje,“ uvedl David 
Partl, velitel SDH Žďár nad Sázavou. 

 (red)

Panorama města s nejvyšší budovou - Hasičskou vzájemnou pojišťovnou Foto: Hana Vykoukalová

Součástí města jsou čtyři místní části. 
Členové jejich osadních výborů aktivně a 
kvalitně spolupracují s vedením města a 
odbory městského úřadu. 

Na svých pravidelných schůzkách po 6 

týdnech řeší údržbu a opravy komunikací, 
veřejného osvětlení, údržbu zeleně, vývo-
zy kontejnerů... Dávají podněty ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu, k umístění 
zrcadel a dopravního značení, možnost za-
měření a obnovení cest.

Mezi větší projekty, které se aktuálně 
v jednotlivých místních částech řeší, patří 
chodník podél komunikace na Mělkovi-
cích, v Radoníně kanalizace. Na Veselíčku 
se jedná o rekonstrukci Kulturního domu, 
revitalizaci centrální části: přesun pomníku 
a úprava okolí, napojení chodníku od vlako-
vé zastávky k autobusové. Ve Stržanově byla 
revitalizována náves obce, připravuje se re-
alizace cyklostezky z Piláku do Stržanova, 
proběhla rekonstrukce sociálního zařízení 
ve staré škole. 

Zastupitelstvem města Žďáru nad Sá-
zavou na zasedání 17. prosince 2015 byla 
schválena položka rozpočtu města „osadní 
výbory“. Na 1 osobu trvale bydlící v místní 
části tak připadá 333 korun ročně. 

Tyto finanční prostředky jsou využívá-
ny na komunitní život a zachování tradic v 
místních částech města Žďáru nad Sázavou 
dle stanovených platných pravidel. Při čer-
pání rozpočtové položky spolupracují s ko-
munitní koordinátorkou, která je pro místní 
části kontaktní osobou. 

(red)Nově opravená náves v místní části Stržanov Foto: Jakub Axman

Místní části: Jak funguje spolupráce s městem?
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Co se vám za poslední čtyři roky podařilo 
zrealizovat a udělat?

ZN: Naším velkým cílem bylo nastarto-
vat oblast bydlení, která byla v minulosti 
na okraji zájmu. Myslím, že se nám to po-
vedlo. Jednak jsme připravili nových 26 
pozemků pro řadovky a dalších 15 parcel 
pro rodinné domy. Mnohem důležitější je 
však 10 nových pozemků, které jsou nyní 
připraveny pro bytovou výstavbu. To zna-
mená, že během následujících tří let ve 
Žďáře vznikne téměř 160 nových bytů. To je 
stejné množství, jako zde bylo připraveno 
za posledních 12 let. Z dalších úspěšných 
akcí bych jmenoval zateplení Městského 
divadla, rekonstrukce Základní umělecké 
školy, hotelového domu Morava či Kina Vy-
sočina. Dále pak pokračování v obnově ná-
městí, nový povrch na ulicích Neumannova 
a Smetanova, zahájení obnovy sídliště Vo-
dojem či dokončení obnovy sídliště Vyso-
čany. V neposlední řadě i rozvoj prostoru u 
zámku – nové parkoviště, pěší lávky a au-
tobusová zastávka. Trošku neviditelné jsou 
pak velké investice do vlastních budov, škol 
a bytového fondu (hlavně domů s pečova-
telskou službou), které se pohybují v řádu 
desítek milionů.

JK: Především to bylo zpracování chy-
bějící strategie rozvoje města, která stano-
ví krátkodobý a střednědobý plán investic. 
Rozplánování oprav, rekonstrukcí a výsta-
veb tak, aby se konečně rozjely dlouhodo-
bější investice v infrastruktuře – jako třeba 
na Vodojemu nebo v případě zanedbaných 
sportovišť. V oblasti sportu a volného času 
jsme odstartovali výstavbu zázemí pro fot-
bal a tenis, Centrum neformálních aktivit-
Vodárna, zahájili jsme rekonstrukci hřiště u 
4. ZŠ. Jako velký krok vidím posílení komu-
nitního života v místních částech. Příkladem 
je obnovení zdejšího Kulturního domu na 

Veselíčku, který po více jak 50 letech bude 
opět sloužit svému účelu, nebo rekonstruk-
ce návsi ve Stržanově. Důležitá je pro nás i 
cyklodoprava. V tomto ohledu se nám daří 
obnovovat páteřní cyklostezky. Otevřeli 
jsme velmi užívanou a bezpečnou cyklotra-
su do Nového Veselí. Chceme pokračovat i 
připojením místních částí města cyklotra-
sami či cyklostezkami. Máme schválenou 
dotaci na trasu ze Stržanova s podjezdem 
pod hlavní silnicí až na hlavní nádraží s řa-
dou lávek tak, aby byla cesta pro cyklisty co 
nejbezpečnější. Začít by se mělo již letos. 

Jsou nějaké oblasti nebo konkrétní věci, 
kde cítíte naopak nezdar? Nebo víte, že 
jste mohli věc prosazovat více a z dnešní-
ho pohledu neprosazení litujete?

JK: Nepokazí nic ten, kdo nic nedělá. 
Snažili jsme se aktualizovat dlouhodobé 
staré smlouvy, připravit projekty a rozjet in-
vestice. To je poměrně široké spektrum prá-
ce. V rámci přesoutěžení s cílem získat lepší 
cenu při zajištění minimálně stávající kvality 
se nám nepodařilo vybrat dodavatele na se-
čení trávy tak, abychom s ním byli maximál-
ně spokojeni. Důvodem ukončení smlouvy 
bylo opakované nedodržení termínů.

ZN: Je to tak, jak říká pan místostarosta. 
Zde (u dodavatele na sečení trávy) nás firma 
zklamala – nebyla schopna Žďár kapacitně 
zvládnout. Ovšem zvládli jsme to rychle 
a operativně vyřešit. Dnes je Žďár kvalitně 
posečený a na příští rok již věříme v dobrý 
výběr nového dodavatele. Jisté je, že jsme 
změnou dodavatele ušetřili městu více než 
sedm milionů korun. Jako další problém 
Žďáru vidím setrvalý pokles obyvatel. To je 
věc dlouhodobá, kterou se nám podařilo 
během posledních čtyř let alespoň zmírnit. 
Uvidíme v dalších letech, jak se projeví in-
vestice do oblasti bydlení. Pokud se bude-

me bavit o městském úřadu, tak dnes, ze 
zpětného pohledu, trochu lituji, že jsme ne-
byli důraznější v proměně struktury úřadu, 
nyní bych možná jednal jinak.

Před pár dny se uskutečnil již čtvrtý Den 
Žďáru. Jak tuto tradici, kterou jste sami 
zavedli, hodnotíte? A proč jste Den Žďá-
ru začali dělat?

ZN: Pro mě jako pro Žďáráka bylo smut-
né vidět, jak si každé město slaví svoje slav-
nosti, a my nic podobného ve Žďáře ne-
máme. Také mi přijde fajn si aspoň jednou 
za rok náměstí uzavřít a užít si, že nám zde 
každou minutu neprojíždí kamiony. Dnes už 
mohu říct, že se ze Dne Žďáru stala tradice. 
Ale nejedná se o jedinou kulturní akci, kte-
rá ve městě přibyla. Z dalších bych jmeno-
val Santiniho barokní slavnosti, které letos 
budou již podruhé, nebo třeba Žďárské far-
mářské trhy, které si rovněž našly své místo 
v srdci Žďáráků.

JK: Den Žďáru s podtitulem Žďáráci pro 
Žďáráky vystihuje samotnou podstatu akce. 
Ve městě je mnoho kulturních, sportovních 
a volnočasových oddílů a spolků, které mají 
co ukázat. Proto je slavnost Den Žďáru kon-
cipována tak, aby se všichni mohli ukázat a 
prezentovat. Myslím si, že je dobré, že ob-
čané vidí, kdo všechno ve městě působí, a 
budou třeba v budoucnu vědět, na koho 
se obrátit, když budou něco řešit. Oddíly a 
spolky mají v našem městě dlouhou tradici. 
Stojí za nimi velká práce dobrovolníků a tre-
nérů, kterým patří obrovský dík.

Před necelými čtyřmi roky jste se dosta-
li do vedení města. Pro oba z vás to byla 
nová zkušenost. Jak nyní ve zkratce tuto 
čtyřletou misi hodnotíte?

ZN: Myslím si, že máme za sebou úspěš-
né čtyřleté období. Začátek byl určitě těžší, 
bylo nutné si osahat a zažít všechny proce-
sy, jakým způsobem město i úřad fungu-
jí. Ale pokud se podíváme na tu základní 
„misi“, což je naplňování programového 
prohlášení rady města, tam si dnes každý 
může porovnat, že minimálně 80 procent 
je splněno, je v přípravě či jde do realizace. 

JK: Nová zkušenost to částečně byla, při-
šel jsem do vedení města z pozice projekto-
vého manažera v automobilovém průmys-
lu. Ale až na zákonné lhůty je to manažerská 
funkce jako každá jiná, stačí si udělat v nové 
pozici jasno a přehled. Důležitým rozdílem 
je neustálé setkávání s občany, naslouchání 
jejich názorům a řešení jejich každodenních 
problémů.

Změnil se váš pohled na město, ale i na 
věci, které jste chtěli před příchodem na 
Městský úřad změnit?

ZN: Je velký rozdíl při pohledu na insti-
tuci, když do ní vstupuji zvenku a když jsem 
uvnitř její součástí. Ten pohled musí být zá-
konitě jiný. Souhlasím, že některé věci jdou 
na můj vkus pomalu a někdy mě to nutné 
papírování zlobí. U řady věcí však dává smy-
sl, aby se k nim měli možnost vyjádřit všich-
ni zúčastnění. Trvá to sice déle, výsledkem 
je však široká shoda, která by měla ve městě 
vydržet déle než jedno volební období. Tak 
je tomu například u strategických doku-
mentů. Pro mě osobně bylo velmi důležité 
neztratit ve „funkci“ pohled občana. Sta-
rosta dle mého pohledu je ten, který zpro-
středkovává diskusi mezi občany města a 
úřadem, který má jeho správu na starosti.

JK: Můj vztah ke Žďáru se nijak nezměnil, 
jsem Žďárákem od narození, město mám 
moc rád a vyrůstají zde i naše tři děti. Z toho 
plyne i jistá zkušenost a znalost potřeb. I na 
Městském úřadě jsem poznal mnoho šikov-
ných lidí, kteří mají podobný pohled na věc 
a snahu pracovat pro občany. Zcela jiný je 
pocit zodpovědnosti. Při každém rozhodo-
vání myslím na to, jak po sobě zanechat lep-
ší město pro naše děti i pro naše stárnoucí 
rodiče.

Kam se město za dobu vaší vlády posu-
nulo?

JK: Tak rozhodně bych to nenazýval 
vládou, to mi zavání trošku absolutismem. 
Vždy jsme se snažili s pokorou vyslechnout 
a pochopit potřeby lidí a při jednáních nic 
nezakrývat. Žďár je mnohem pozitivněji 

vnímán jak v nejbližším okolí – v místních 
částech i v okolních obcích, s nimiž intenziv-
něji spolupracujeme, tak v rámci celé České 
republiky, kde je náš úřad pravidelně hod-
nocen jako jeden z nejmodernějších a nejlé-
pe fungujících. Což je velkou zásluhou pře-
devším všech zaměstnanců úřadu. Dnes se 
o Žďáře ví v Praze, v Brně, ale i v zahraničí. S 
panem starostou šíříme příklady dobré pra-
xe na seminářích o chytrých městech nebo 
o zapojování občanů do rozpočtových a 
investičních záměrů. Spolupracujeme s fir-
mami, rozvíjíme školství, sport i kulturu, kde 
přibylo mnoho nových akcí a zavedli jsme 
nové tradice, například Den Žďáru či Cenu 
města. Věřím, že jsme posunuli Žďár nad 
Sázavou mezi moderní města se vším, co k 
tomu patří.

ZN: Myslím si, že poměrně dost. Starosta 

a místostarosta jsou zde nyní na plný úva-
zek. Máme dlouhodobou strategii rozvoje 
města a máme schválený územní plán. Po-
dařilo se nám zapojit občany do správy věcí 
veřejných – ankety, setkání, projekty Aktiv-
ně pro Žďár, Participativní rozpočet a další. 
Jsme dnes v hodnocení Ministerstva vnitra 
druhý nejpřívětivější úřad v České republi-
ce. Vnímám jako velmi důležité i to, že neza-
pomínáme na místní části, se kterými aktiv-
ně spolupracujeme na jejich rozvoji. Vedle 
investic přibyla řada drobností – asistenti na 
přechodech, oživená Farská humna, kniho-
budka v atriu a další. Co je velmi důležité, je 
fakt, že jsme otevřeli náš Městský úřad tak, 
aby byl zcela transparentní a informačně 
přístupný lidem. Dnes zveřejňujeme vše, 
co není ze zákona tajné nebo v rozporu s 
ochranou osobních údajů. 

Bilanční rozhovor: 4 roky ve vedení města jsou cenná 

Vedení města během zahájení Dne Žďáru 2018 Foto: Jiří Mühlfait

Vedení města vylepuje ikony za nejpřívětivější úřad v ČR Foto: Nikola Adlerová

Zdeněk
Navrátil

starosta 
Žďáru nad Sázavou

Josef
Klement

místostarosta 
Žďáru nad Sázavou

• je starostou od roku 2014
• dříve působil jako projektový mana-

žer v oblasti strukturálních fondů
• stál u zrodu hnutí ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO
• má tři děti

• je místostarostou od roku 2014
• dříve pracoval jako manažer v auto-

motive průmyslu
• kandidoval za KDU-ČSL
• má tři děti

Josef Klement Foto: archiv

zkušenost, říkají starosta a místostarosta
Zdeněk Navrátil a Josef Klement se dostali do čela Žďáru nad Sázavou po volbách v roce 2014. Pro starostu Navrátila i místostarostu 
Klementa to byla první politická zkušenost. Nyní, téměř po čtyřech letech ve vedení města, přinášíme bilanční rozhovor, ve kterém 
shrnují své dojmy a pocity z prvních měsíců, fakta a postřehy z průběhu několika let i jejich vizi do budoucnosti. Závěrem prozrazují, 
jaké jsou jejich plány během nadcházejících voleb i po nich.
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Ztráty a nálezy
Ztraceno Nalezeno
Svazek klíčů park U Ivana
Svazek klíčů  ulice Brodská
Mobilní telefon  na pěší zóně
Obraz pod Biskupským gymnáziem
Kalkulačka ulice Studentská
Dámské hodinky ulice Bezručova
Hračka na kočárek náměstí Republiky
Dámské tričko náměstí Republiky
Dětské sluneční brýle náměstí Republiky

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

V červnu proběhla oprava povrchu Strojírenské ulice. Během ní došlo k výměně povrchu silnice mezi kruhovým objez-
dem na ulici Nádražní a budovou Finančního úřadu. V dalších letech by mělo dojít k navazujícím pracem ve zbytku ulice 
Strojírenská.

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy

Před Po

Letní trh se blíží
Letní prázdninový trh, který pořádá Měs-
to Žďár nad Sázavou, se uskuteční ve 
čtvrtek 16. srpna 2018 v době od 8.00 do 
18.00 hod. na náměstí Republiky.

Kromě tradičního sortimentu (proutěné 
a dřevěné výrobky, keramika, porcelán, by-
tový textil, oblečení, kožená galanterie, ko-
žešiny, hračky, dárkové zboží, potřeby pro 
domácnost, drogistické zboží a další) budou 
zastoupeny i řemeslné výrobky – obrázky, 
šperky, zvonečky, minerály, různé dekorace, 
košíky, dále koření, různé druhy medoviny a 
medových vín, cukrovinky, trdelníky.

V prosinci se opět uskuteční tradiční zim-
ní trh. Podrobnosti přineseme v dalších čís-
lech Žďárského zpravodaje. OKS

Místo odběru Studánka U Křiváku
Stav vody není pitná
Datum odběru 2. července 2018
Čas odběru 8.00

Místo odběru Studánka Salvátorka
Stav vody pitná
Datum odběru 2. července 2018
Čas odběru 8.20

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

(red)

Rozbor studánek

V posledních měsících se Žďáráci moh-
li setkat s anketou nazvanou Strategie 
Centrum. Co si od tohoto velkého projek-
tu slibujete a věříte, že v něm budou po-
kračovat i nadcházející rady města?

JK: Cílem projektu Strategie Centrum je v 
co největší míře vyjít vstříc občanům města 
a skloubit jejich priority s požadavky na re-
konstrukci inženýrských sítí a finančním plá-
nem města. Strategie rozvoje ovšem není 
jednorázovou záležitostí, je třeba ji i nadále 
průběžně aktualizovat.

ZN: Od roku 2016 máme městského 
architekta, který nám radí a inspiruje nás 
z hlediska urbanistického rozvoje města. 
Poté, co jsme společně prošli procesem 
přípravy a realizace soutěže na ulici Nádraž-
ní, nám došlo, že by bylo vhodné mít plán 
pro celé centrum města. Zároveň je dobré, 
že takový plán je tvořen i ve spolupráci se 
správci inženýrských sítí. Osobně si od toho 
slibuji především to, že vznikne všeobecná 
shoda nad dlouhodobým a koncepčním 
řešením centra města. Ta je řešena jak ve 
shodě s občany, tak se zastupiteli, odborem 
rozvoje a správci sítí.

Změnil se za dobu, kdy jste v čele Žďáru 
nad Sázavou, váš život? A šli byste do 
toho znovu, když dnes víte, jaké to je?

ZN: Funkce starosty přináší velikou zod-
povědnost a je časově náročná, je to velký 
zásah do osobního života. Musím přiznat, 
že minimálně koníčky jsem musel omezit, 
aby zbyl i nějaký prostor pro rodinu. I přesto 
bych do toho šel znovu. Ta možnost podílet 
se pozitivně na správě věcí veřejných je pro 
mě velkou výzvou. Tato pozice však přináší 
i řadu rozčarování. Člověk si třeba jen těžko 
zvyká na vulgarity a urážky například na 
sociálních sítích od lidí, které nikdy neviděl, 
nezná je a neměl možnost před nimi svou 
práci obhájit. 

JK: Samozřejmě jsem zestárl o čtyři roky, 

psychicky i fyzicky to však bylo let víc. Ale 
šel bych do toho opět. Pozitivní zpětná vaz-
ba, kterou dostávám v případě povedené 
práce, vždy potěší. Ale i negativní názory 
jsou důležité – pomáhají uvědomit si, kde 
je potřeba přidat a na co se více soustředit. 
Baví mě posouvat město dopředu a snažit 
se Žďáru nad Sázavou dát to nejlepší.

Na podzim nás čekají komunální volby, 
kde se ukáže, zda jsou obyvatelé se smě-
rem rozvoje města spokojení. Plánujete 
se opět ucházet o jejich hlasy a v případě 
zvolení pokračovat v rozdělané práci?

JK: Rozhodl jsem se kandidovat znovu. 
Jak občané rozhodnou, těžko předjímat. 
Máme za sebou spoustu rozdělané práce 
a připravených projektů, které je potřeba 
dotáhnout do konce. Zároveň si dobře uvě-
domuji, že město není firma, spíš ho chápu 

jako rodinu, kde je třeba starat se o vzdělá-
ní, plnit sociální službu potřebným, zajistit 
bydlení a ostatní funkce tak, jak to občané 
potřebují. Vše musí být vyváženo správným 
hospodařením.

ZN: Nikdo jiný než občané nám vysvěd-
čení za naši práci nedají. Z toho důvodu 
mě to zajímá. Žďár má dnes v mnoha při-
pravovaných projektech otevřené dveře, a 
rozhodně se chci na jeho dalším rozvoji po-
dílet. O hlasy občanů v nadcházejících vol-
bách se tak budu ucházet, ovšem z druhého 
místa kandidátky. Tím hlavním důvodem, 
proč nekandiduji v tuto chvíli na starostu, je 
jednoznačně rodina. Mám tři malé děti, ve 
věku osm, šest a jeden rok a za uplynulé čty-
ři roky k nim cítím velký dluh jako táta. Kan-
didátem na starostu za hnutí ŽĎÁR – ŽIVÉ 
MĚSTO je pro říjnové volby žďárský radní a 
krajský zastupitel Martin Mrkos. Podle mne 
je to velmi dobrá volba pro naše město.

Máte něco na závěr, co byste chtěli Žďá-
rákům vzkázat?

ZN: Rád bych obyvatelům poděkoval 
za důvěru, kterou jsme od nich dostali, za 
spolupráci i pochopení u věcí, když všech-
no nejde hned. Speciální dík bych chtěl vě-
novat těm aktivním Žďárákům, se kterými 
jsem se během posledních čtyř let poznal 
a u kterých jsem viděl, že jsou připraveni 
ve svém volném čase dělat něco navíc pro 
naše město.

JK: Chtěl bych se k těm díkům také při-
pojit. V mojí kompetenci bylo školství, sport 
a sociální oblasti. Když jsem se do detailů 
seznamoval s činností jednotlivých spolků, 
škol a organizací, potkal jsem se s mnoha 
lidmi, kteří dělají svou práci srdcem. Tahle 
činnost se nedá nijak zaplatit a já jim za to 
velmi děkuji. Doufám, že město bude ve své 
modernizaci pokračovat dále a budeme se 
moci dále chlubit sportovními, kulturními i 
jinými dobrými výsledky.

(red)

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží 
splatnost místního poplatku za 2. polo-
letí letošního roku, který má být uhrazen 
do 31. srpna 2018. 

Poplatek můžete uhradit hotově nebo 
platební kartou na pokladně Městského 
úřadu. Bezhotovostní platby provádějte 
pod přiděleným variabilním symbolem na 
číslo účtu: 19-328751/0100. 

Tato informace je určena držitelům psů 
s trvalým pobytem v bytových domech, na 
ohlašovně, pro držitele více psů a pro držite-
le psů v sídle podnikání, jejichž roční sazba 
poplatku je vyšší než 500 Kč. 

Bližší informace poskytne Miroslava Za-
chová - 566 688 147. OF

Poplatek ze psů

Starosta s ředitelkou Kultury Žďár při slavnostním otevření Kina Vysočina Foto: Nikola Adlerová

Vzhledem k stále trvajícím vysokým 
teplotám, nízkým srážkám, nedostatku 
vody v půdním profilu a tím i snížené vi-
talitě smrkových porostů je riziko šíření a 
množení kůrovce stále vysoké. 

Bohužel kůrovec v dnešních dnech není 
tak snadno pozorovatelný jako v minulosti. 
Městský úřad Žďár nad Sázavou vyzývá ma-
jitele lesů na Žďársku, aby prohlídce stromů 
věnovali náležitou pozornost.

„Stačí dodržovat dvě pravidla, abychom 
kůrovce omezili na minimum. Jednak napa-
dené stromy včas najít a pak je rychle asano-
vat, tedy znemožnit kůrovci výlet a další šíření. 
Důležité je do lesa pravidelně chodit a pozor-
ně se na stromy dívat,“ říká Jaroslav Doubek, 
vedoucí odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu. Pravidelnost v tomto případě 
znamená alespoň jednou týdně. To je fre-
kvence, kdy lze brouka včas odhalit a začít 

hubit. „Jasnými příznaky napadení kůrovcem 
jsou malé rezavé drtinky za šupinami kůry či 
v oblasti kořenových náběhů, četné malé dír-
ky v kůře (vletové otvory), smolení stromu, na 
zem opadávající zelené jehličí, mírně rezavě-
jící větve v koruně…,“ popisuje Doubek, jak 
odhalit napadené stromy.

Najdeme-li strom, který vykazuje přízna-
ky napadení kůrovcem, je potřeba nepro-
dleně jednat. „Takové stromy je třeba ihned 
zpracovat. Tím zabráníme kůrovci, aby se 
rozletěl do krajiny a napadl další stromy. Asa-
naci (odstranění, ničení škůdce) můžeme dě-
lat buď mechanicky (odstraněním kůry), nebo 
chemicky (postřik celého povrchu kmene). Je 
pravda, že obecně se chemii snažíme nepou-
žívat, v dnešní době je ale mechanické odkor-
nění zdlouhavé a ne vždy jde včas provést. Je 
tedy lepší použít chemický postřik, který brou-
ky při výletu zahubí,“ dodává Doubek.

(red)

Kůrovec je pořád mezi námi. Pozor na něj

Víte, že...
... nám koncem srpna rozkvete Zelená 
hora?

Od 30. srpna do 10. září se uskuteční ne-
tradiční květinová výzdoba chrámového 
prostoru poutního kostela sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře.

Otevřeno bude denně v rámci komento-
vaných prohlídek nebo volně od 16.30 
do 17.30 . Vernisáž proběhne 29. srpna 
od 16 hodin.Vedení města během konverzace s ministrem dopravy Danem Ťokem Foto: Nikola Adlerová
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Anketa pro zastupitele

V minulých letech existovala celá řada 
plánů a úvah, jak zlepšit vzhled a prostředí 
Žďáru n. S. Město tedy nyní přichází se Stra-
tegií Centrum, která by měla zajistit, že se 
budoucí rekonstrukce budou dělat přede-
vším koncepčně. Pokud by to tak skutečně 
mělo být, pak rozšiřujme již rekonstruované 

části především o navazující ulici Nádražní 
jako vstupní bránu do města a za ní prostor 
Doležalova náměstí, sousedící s opraveným 
náměstím, toto tedy považujeme za klíčové. 
Poté ať následují ostatní lokality. 

V červencovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Jedním z bodů zářijového zastupitelstva 
bude hlasování o Strategii Centrum. Které z priorit v rámci tohoto dokumentu jsou pro vás klíčové? Stejný prostor na stránkách Žďár-
ského 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

Proč Strategie Centrum? Abychom měli 
dlouhodobý plán architektonické obnovy 
širšího centra. Po obnově náměstí nás čeká 
za rok Nádražní. Naše hnutí nejvíce trápí 
náměstí podél obchodních domů a s nimi 
spojené atrium a dvory těchto domů. To je 
poměrně složitá lokalita, která je ve strategii 

nejsložitější a vyžaduje územní studii. Ta po-
suzuje možná řešení vybraných problémů. 
Mezi 3 priority řadíme v souladu s preferen-
cemi Žďáráků i okolí kostela a Tvrze a okolí 
divadla. Už nyní probíhají jednání s vlastní-
ky obchodních domů ohledně dalších kro-
ků k oživení centra. 

Martin
Mrkos

zastupitel
Žďár - Živé město

Hlasování o Strategii Centra se zúčastnil 
větší než reprezentativní vzorek Žďáráků. 
Tím občané města projevili svoji vůli a za-
stupitelé za ANO se tímto přáním budou 
řídit. Na předním místě se umístila Farská 
humna, která jsou nebroušeným diaman-
tem města. Na jaře bude dokončena oprava 

budovy bývalé vodárny vč. úpravy okolí. V 
příštím roce se zde začne i stavět lávka přes 
Sázavu a tím se konečně propojí cyklostez-
ky v centru. Ale co dál? Jak by se vám zde 
například líbilo menší biotopové koupališ-
tě, které by přirozeně navazovalo na břehy 
Sázavy?

Radek
Zlesák

zastupitel
ANO 2011

Radek
Černý

zastupitel
ODS

Městský architekt představil už v únoru 
lokality s popisem stavu a cíle v rámci revi-
talizace širšího středu města. Kvůli financím 
je nutno postupovat etapovitě. V jakém po-
řadí? Pro mě jsou rozhodující jasná stano-
viska správců inženýrských sítí, plány oprav 
a rekonstrukcí. Tříměsíční anketování 3,7% 

Žďáráků považuji za zbytečný odklad. A ur-
čovat pořadí až do roku 2030? Předčasné a 
nepokorné. Jaké okolnosti a priority budou 
za pár let? Chceš-li Boha rozesmát, tak mu 
vyprávěj o svých plánech. 

Výsledek ankety asi není velkým překva-
pením. Šlo jenom o to, která skupinka hlasu-
jících bude silnější. Připravme druhou stra-
nu náměstí, Atrium, Nádražní nebo Farská. 
Strategie počítá téměř s půl miliardou. Ale k 
tomu ještě potřebujeme investice i do běž-
ných věcí. Do parkování, silnic, chodníků a 

provozu, které žádná strategie nezahrnuje. 
Možná by někdy stačil selský rozum a reálný 
ekonomický plán. A už konečně skutečná 
vlastní realizace. Abychom zase nezůstali u 
stohu papírů, vizí, architektonických soutěží 
a nesplněných slibů. 

Vladimír
Novotný

zastupitel
ČSSD

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

Strategie je vlastně takový plán, který ur-
čuje pořadí investic. Všechny jsou totiž nutné 
a na každou musí jednou přijít řada. Ale na 
stavu věcí pro příští rok to nic nemění. Nic 
z toho se neopraví, nic nepostaví. Protože 

není nic nachystáno. K realizaci je třeba hod-
ně věcí odpracovat. Rozhodovací procesy 
máme ve Žďáře moc dlouhé. Občané ocení 
až výsledek. 

Dagmar
Zvěřinová

zastupitelka
ČSSD

Naše město již několik let udržuje meziná-
rodní spolupráci se třemi partnerskými měs-
ty, v letošním roce k nim přibylo město Chust 
v Zakarpatí. Za toto město jsem velmi rád a s 

radostí se do vznikající spolupráce zapojuji.
Vůči Ukrajině trpíme mnoha předsudky, z 

mého pohledu jediný opodstatněný je, že je 
to země chudší než ta naše. Místní lidé jsou 
velmi přátelští, milí, vstřícní a pohostinní. 
Je chvályhodné, že jsme se rozhodli s tímto 
městem spolupracovat a pomáhat mu. Na-
jít tu správnou cestu není jednoduché, stojí 
několik osobních setkání a mnoho e-mailů 
a telefonátů zúčastněných osob. Jako první 
konkrétní krok jsme na základě přesně spe-
cifikovaných potřeb ukrajinských partnerů 
odhlasovali podporu pro podporu vzdělává-
ní ve výši 100.000 korun. Následovat by měla 
podpora výuky češtiny formou výběru vhod-
ných učebnic, nástěnných tabulí či zajištění 

stáží učitelů v našich školách. Smutné je, že 
pak zastupitelé, kteří se žádné komunikace s 
ukrajinskými partnery nezúčastnili, přestože 
možnosti měli, navrhují na jednání zastupi-
telstva navýšení dohodnuté částky a dělají z 
dohodnuté věci soutěž „kdo dá víc“. Holt se 
volby blíží.

Při vzájemných setkáních jsem rychle po-
znal, že spolupráce bude přínosná pro obě 
strany. Pro nás může být velkou inspirací, že 
se místní nevymlouvají na neutěšenou eko-
nomickou situaci země a dělají vše pro to, 
aby zajistili svým občanům kvalitní služby, ať 
je to školství, kultura nebo v posledních le-
tech krásně opravená pěší zóna, kterou jim 
můžeme jen závidět.

Tomáš
Augustýn

zastupitel
TOP09

Město Chust v oblasti Zakarpatské Ukra-
jiny je od září 2017 novým partnerským 
městem Žďáru nad Sázavou. V červnu na-
vštívila již po třetí Chust delegace ze Žďá-
ru nad Sázavou. Hlavní cíl výpravy byl 
domluvit spolupráci v oblasti školství.

Červnového výjezdu se za naše město 
účastnili dva ředitelé základních škol, ře-
ditel ZŠ v Novém Veselí a vedoucí odboru 
školství kultury a sportu Městského úřadu 
ve Žďáře nad Sázavou. Dále se této cesty zú-
častnili zástupci vedení dvou významných 
firem PKS Holding a ZDAR, kteří by rádi v 
rámci mezinárodního partnerství navázali 
spolupráci v oblasti středního školství nebo 
možného uplatnění v oborech stavebních a 
technických. 

V průběhu pobytu delegace v Chustu 
byla dohodnuta návštěva skupiny přibližně 
20 studentů v našem městě ve dnech 25. – 
28. října 2018. Program bude zaměřen ze-
jména na návštěvu základních škol ve Žďáře 
nad Sázavou, partnerských firem a oslavy 
100 let od založení republiky (součástí ČSR 
bylo i město Chust – pozn. redakce). 

Další možností spolupráce v oblasti škol-
ství mezi oběma městy je diskutovaná po-
moc při zavádění výuky češtiny na základní 
škole v Chustu. Zvažujeme pomoc finanční 
i materiální, a to formou poskytnutí učeb-
ních pomůcek nebo výměnné stáže něko-

lika pedagogů obou měst. První příspěvek 
na úhradu vzdělávacích potřeb pro město 
Chust ve výši 100 tisíc korun byl schválen na 
červnovém zastupitelstvu. 

Město Chust je naším již čtvrtým part-
nerským městem a je příjemné, že vzá-
jemná jazyková bariéra je v tomto případě 
malá, protože do roku 1945 bylo Zakarpatí 
ještě součástí Československa. Češtině tam 

poměrně dobře rozumí a v několika měs-
tech se čeština vyučuje jako nepovinný 
předmět. Vzájemná komunikace tedy neby-
la problém a probíhala víceméně v češtině. 
Společná historie obou zemí a bezproblé-
mová komunikace může být jedním z dů-
vodů užšího vzájemného sblížení obyvatel 
obou partnerských měst.

OŠKS

Žďárská delegace domlouvala spolupráci se školami v Chustu

Протестантський костел 
Святої Єлизавети

Partnerské město Chust na západě Ukrajiny Foto: archiv
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Letní příloha Letní příloha
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V letošním roce si připomínáme 100 let od vzniku Československa. Velké oslavy tohoto výročí očekává mezi 21. - 28. říjnem i Žďár nad 
Sázavou. Vedle mnoha jiných akcí si tuto událost společně připomeneme................................................................. Tajenku zasílejte do 27. srpna na 
e-mail soutez@zdarns.cz. Nezapomeňte připsat ještě telefonní číslo a do předmětu uvést „Letní soutěž“.

Letní křížovka

Medium Sudoku Puzzles 15 
www.printablesudoku99.com 
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 7 1    4 9 3 
 5  1  6    
 9 2       
 1  7 3     
  8 9  4 5   
9 4 5    6  7 
3 6 9       
1    5 8 3 4  
   3   7  2 

    1     
 5  6 8 9   7 
9  3 5   6   
5   9  6    
3   8    6  
2   4 7   1 8 
 2    5 1  6 
 3 5    9  2 
  1  3   5 4 

Hard Sudoku Puzzles 19 
www.printablesudoku99.com 
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   5 6  2   
      5   
 6 3  8  1 7 9 
 1 8   6 4   
    4  6 5  
   7 9   2  
   8 2 9   3 
     3    
6         

7        8 
2    1  3  5 
   8  9   1 
     1 8 6  
8 4 6      7 
9   6  7 2   
 6        
 8      1  
    6 2   4 

Sudoku - lehké Sudoku - obtížné

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

ALPY
ANTI
ATOL
DÁMA
DEGENEROVAT
DEPA
ESTÉTKA
EVKA
FOTOKOPIE
HLASATEL
IGOR
IŠKA
KRÁVA
MIZERIE
NAUKA
NISA
OHEŇ
OKUTÍ VVVV

OMEGA
PÍST
POŠETILOSTI
PŘÍPŘEŽ
RENTA
SAVO
ŠITÁ
TAKT
TRET
TROL
TRUS
TVRZ
ÚSPĚCH
ÚTOČIŠTĚ
ÚTRAPY
VĚZNI
VIKLÉR
ZVARA



Kultura Kultura

18 19

V pátek 8. června 2018 proběhla v Regio-
nálním muzeu města Žďáru nad Sázavou 
jubilejní X. muzejní noc, tentokrát v rám-
ci výstavy Žďár na sklonku monarchie. 

V budově Tvrze, v Moučkově domě a 
na přilehlých prostranstvích se návštěvníci 
seznámili se životem ve městě za vlády po-

sledních Habsburků, setkali se s některými 
známými, významnými i neprávem pozapo-
menutými žďárskými osobnostmi a spolky 
(„Pomník mám“ či „Pomník nemám“ - zazně-
lo při úvodním představování) a nechyběla 
ani ochutnávka domácích buchet dle dobo-
vého receptu. 

Námořník Bohumír Veselý dramaticky 

vylíčil potopení lodi Viribus Unitis, Betty 
Smeykalová povyprávěla o chodu tehdej-
ší domácnosti i „charitativním karbanu“, 
pracovitý lesnický redaktor Jan Doležal se 
vyznal z lásky k přírodě a starosta Franti-
šek Binko, bývalý akrobat a hasič lezec, se 
bránil dojemné péči své o 25 let starší ženy 
Pepinky a raději šplhal s dětmi na žebřík. 
Hrdý obchodník Ladislav Koloušek nabízel 
své zaručeně prvotřídní zboží a malíř Anton 
Johann Ferenz, stěžující si na novinku jmé-
nem fotografie, zhotovil několik rychlých 
podobenek návštěvníků. Vrcholem cesty do 
minulosti pak byla návštěva vlasteneckého 
salónu paní Terezie Letovské. Ta právě hos-
tila nadaného chlapce, jehož dovedná hra 
na piáno dávala tušit, že z něho zanedlouho 
vyroste slavný hudební skladatel František 
Drdla. Atmosféru konce mocnářství ještě 
dotvářeli mezi lidmi korzující dobově odě-
ní zámečtí hasiči, polničtí sokolové i selka v 
horáckém kroji.

Jedinou vadou na kráse muzejní noci 
bylo počasí. Muzeum totiž dokázalo poručit 
větru, dešti, ale vedru nikoliv. Přesto někteří 
návštěvníci odcházeli dlouho po půlnoci.

Regionální muzeum města Žďáru nad 
Sázavou děkuje malým i velkým návštěv-
níkům, účinkujícím i všem, kteří se na zdár-
ném průběhu akce podíleli. Těšíme se na 
shledání s Vámi i v příštím roce! 

Kamila Dvořáková

Známé osobnosti žďárské historie ožily během muzejní noci

V průběhu Muzejní noci se představilo mnnoho osobností žďárské historie Foto: Antonín Zeman

Letošní slunečné léto inspirovalo skupi-
nu amatérských výtvarníků k uspořádání 
Letní galerie – výstavy vlastních děl. Ga-
lerie je otevřena na Havlíčkově náměstí 
(v bývalé prodejně obuvi KCS) a potrvá 
až do konce srpna. Na co se v galerii mů-
žete těšit?

V Letní galerii se svými pracemi prezen-
tují lidé, kteří mají umění jako velký koníček, 
ale ve skutečnosti se sešli lidé různých pro-
fesí. Můžete si tak prohlédnout díla překla-
datelky, učitelky z mateřské školy, zdravotní 
sestry, majitelky módního salónu nebo uči-
telky angličtiny… a muže zastupuje vynika-
jící kreslíř František. 

„Celý nápad vznikl velmi rychle a spontán-
ně. Majitel domu, kde mám kancelář, mi na-
bídl na léto prostory bývalého obchodu, který 
skončil. A já si hned řekla, že by bylo skvělé zde 
mít galerii. Proto jsem oslovila několik míst-
ních umělců, zda by nechtěli přes léto vystavit 
svá díla. Většina souhlasila a tak si Žďáráci 
mohou užít Letní galerii,“ popisuje Andrea 
Latislavová, která stojí za celým nápadem.

Na výstavě proto uvidíte velmi pestrou 
směs obrazů a stylů, které evokují Wericho-
vu písničku z filmu Císařův pekař: „… ten 
dělá to a ta zas tohle…“ 

Přijďte se podívat do Letní galerie, která 
je otevřena od úterý do pátku odpoledne 
a v sobotu dopoledne. Pokud vás malo-

vání baví, můžete si pod vedením lektora 
nakreslit vlastní obrázek.

(red)

Letní galerie zaplnila prostor po bývalé prodejně obuvi Foto: Hana Vykoukalová

Letní galerie se rozjela na Havlíčkově náměstí. Potrvá do srpna
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Kdo jsme 
Jsme nestátní nezisková organizace. 

Pohybujeme se v sociálně-zdravotně-vzdě-
lávací oblasti, naši klienti mají souvislost 
s úrazem popálením. Fungujeme pět let. 
Navazujeme na činnost Sdružení na pomoc 
popáleným dětem, které mělo téměř dva-
cetiletou tradici. Naším symbolem je bájný 
pták fénix, který znovu vstal z popela.

Kde působíme
Působíme celorepublikově - dle poža-

davků. Sídlíme v Brně, zde máme i Poraden-
ské centrum. Nově je naše administrativní 
základna ve Žďáře nad Sázavou (na Havlíč-
kově náměstí). Vzhledem k tomuto hodně 
pracujeme na Vysočině a v Jihomoravském 
kraji. Pravidelně jednou týdně jsme na Klini-
ce popálenin a plastické chirurgie ve Fakult-
ní nemocnici v Brně. 

Komu pomáháme
Primárně pomáháme lidem po popá-

leninovém úraze a jejich rodinám. Našimi 
preventivními programy vzděláváme děti, 
mládež, dospělé i seniory. Máme širokou cí-
lovou skupinu - každý se někdy spálil.

Proč pomáháme
Naši pracovníci mají zkušenost s vážným 

úrazem popálením svým, nebo blízkých 
osob. Na základě toho chtějí pomoci ostat-
ním toto období překonat. Nebo zajistit, 
aby k němu ani nedošlo.

Jak pomáháme
S popálenými lidmi se snažíme být již 

od začátku v nemocnici, kde poskytujeme 

konzultace o následné péči, psychických, 
sociálních i finančních následcích popáleni-
nového úrazu. Provázíme je a jejich rodinné 
příslušníky i po propuštění do domácího 
ošetřování. Pro popálené děti a mladistvé 
organizujeme tábory, pobyty, workshopy. 
Poskytujeme individuální konzultace – tele-
fonicky, e-mailem i osobně.

Realizujeme rovněž řadu preventivních 
programů v mateřských, základních i střed-
ních školách a besedy pro seniory. Cílem 
těchto programů je, aby k podobným úra-
zům nedocházelo. V médiích i na veřejnosti 
šíříme všeobecnou osvětu o tomto druhu 
úrazu a první pomoci. Spolupracujeme s 
řadou dobrovolníků. Se Sdružením hasičů 
Čech, Moravy a Slezska jsme uzavřeli Do-
hodu o partnerství. Aktivně se účastníme 

jejich akcí například s naším projektem Pre-
ventivní stan (interaktivní stan s modelem 
obří kuchyně, železniční troleje, krbu).

Poskytujeme naše služby částečně bez-
platně a částečně za úhradu. 

Za činnost v roce 2017 jsme na Pražském 
hradě z rukou prezidenta republiky převzali 
čestné prestižní ocenění Zlatý záchranářský 
kříž.

Kde nás najdete
Za organizací Popálky ve Žďáře nad Sá-

zavou stojí Jana Lacinová. Najdete nás na 
Havlíčkově náměstí 46. Pracovní doba je 
každý všední den od 8 do 15 hodin. Kon-
taktní telefon je 776 259 126 nebo e-mail  
jana.lacinova@popalky.cz 

 Jana Tlustá

Popálky pomáhají popáleným lidem. Nově je najdete i ve Žďáře 

Preventivní program se žáky základní školy Foto: archiv Popálky

Žďárský Stacík funguje již 30 let. A denně pomáhá
Stacionář funguje v našem městě již 30 
let. V dnešní době jeho služeb využívá 22 
uživatelů. Přinášíme krátký přehled his-
torie tohoto zařízení.

Prvním zřizovatelem služby byl Okresní 
ústav sociálních služeb Žďár nad Sázavou, 
který tehdy v říjnu 1986 zahájil provoz staci-
onáře v dvoupokojovém bytě na ulici Mar-
xova (dnes Okružní). Služeb nově vzniklého 
zařízení využilo 8 uživatelů, postupně slu-
žeb zařízení využívalo asi 12 uživatelů. 

V roce 1992 v rámci reorganizace sociál-
ních služeb přešlo zařízení pod nově vznik-
lého poskytovatele Sociální služby Města 
Žďár nad Sázavou. Přibližně v této době 
došlo k stěhování zařízení do bývalých jeslí 
na ulici Veselská. S větším prostorem přišli 
i noví uživatelé, kapacita zařízení byla po-
stupně navýšena na 18 míst.

Za dalších pár let se stacionář stěhoval 
po třetí a zatím naposled, tentokrát do nově 
zrekonstruovaného objektu bývalých jeslí 
na ulici Haškova. Do nového se uživatelé 
stěhovali začátkem roku 1998.

Během 30 let fungování stacionáře vyu-
žilo této služby přibližně 70 uživatelů, o kte-
ré se staralo na dvě desítky zaměstnanců. V 

současné době má Stacík kapacitu 22 uživa-
telů a sedm zaměstnanců. 

Václav Šerák

Ilustrační foto Foto: archiv PO Sociální služby

Předprázdninové úterní odpoledne pa-
třilo na Biskupském gymnáziu ve Žďáře 
nad Sázavou fanouškům muziky. 

Další ročník hudebního festivalu s ná-
zvem Bigyfest se nesl ve znamení filmových 
a seriálových melodií. Na přípravě a organi-
zaci festivalu se podíleli především studenti 
a studenti byli zároveň také účinkujícími. 

Každá třída si v rámci výuky hudební výcho-
vy připravila několik filmových písní, se kte-
rými se předvedla na pódiu. 

Moderováním festivalu byl pověřen 
Dušan Ďurdovič, učitel historie, a čerstvá 
absolventka Bigy Zita Jahodová. Ti uvedli 
vystoupení jednotlivých třídních kapel. Ne-
chybělo samozřejmě ani vystoupení škol-
ního swingového orchestru. Nálada byla 

skvělá, diváci z řad spolužáků, rodičů a ka-
marádů nešetřili ovacemi. A tak není divu, 
že studenti už plánují další ročník Bigyfestu. 

Záznam jednotlivých vy-
stoupení lze zhlédnout na:  
www.youtube.com/user/nejskola

Iveta Dlouhá
Biskupské gymnázium

Bigyfestu 2018 se účastnilo mnoho vystupujících Foto: archiv Biskupského gymnázia

Bigyfest 2018 se nesl v duchu filmových a seriálových melodií

Nejlepší jazykáři Kraje Vysočina studují na žďárském gymnáziu
V letošním školním roce dominovali stu-
denti gymnázia v okresních kolech olym-
piády v němčině a angličtině a obsadili 
všechna první místa v kategorii II, která 
je určena studentům 1. - 3. ročníků všech 
typů středních škol. 

Student prvního ročníku Tadeáš Bukáček 
si odnesl v němčině i první místo z krajské-
ho kola a reprezentoval Kraj Vysočina v ná-
rodním finále na německém velvyslanectví 
v Praze. Tadeáš, který se německy učí pět let 
a v letošním roce si přidal i španělštinu, byl 
mezi zúčastněnými jednoznačně nejmladší 
a postup do mezinárodního kola ve Frei-
burgu nevybojoval. Letošní ročník byl pro 

něho určitě bohatým zdrojem zkušeností a 
informací.

Anglisté si z krajského kola odvezli bronz 
(Josef Horký) a zlato (Vojtěch Pohanka), při-
čemž Vojta Pohanka soutěžil v kategorii stu-
dentů, kteří absolvovali delší pobyt v anglic-
ky mluvící zemi. V celostátní konkurenci se 
potom umístil na výborném osmém místě.

A zde pár postřehů úspěšných lingvistů:
Vojto, máš nějaký tip pro úspěch v kon-

verzační soutěži? - V životě je dobře být k 
sobě a ostatním upřímný a pravdivý, ale v 
konverzační soutěži je možná lepší převzít 
charakter zajímavějšího člověka. 

Joe, připravoval ses na soutěž? – Cíleně 
ne, ono to vlastně ani moc nejde. Nechal 

jsem to na náhodě a improvizaci, někdy to 
jde samo a jindy člověku téma zkrátka ne-
sedne, ať je připraven, jak chce. To mě na 
tom taky baví, že to není předvádění nacvi-
čeného vystoupení, ale autentická konver-
zace.

Klára Ptáčková
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Ve středu 20. června se i základní ško-
la Palachova zapojila do celosvětových 
oslav Olympijského dne. 

Na počest založení Mezinárodního olym-
pijského výboru pořádala Olympijský běh 
pro žáky, který je považován za největší 
běžecký závod v České republice. Letos se 
ho po celém Česku zúčastnilo přes 70 tisíc 

běžců. Do závodu se přihlásilo celkem 135 
běžců z naší školy, kteří byli rozděleni do 
kategorií podle ročníku narození. Nejmladší 
prvňáčci běželi 250 metrů, ostatní žáci prv-
ního stupně už poměřili své síly na dvojná-
sobné trati. Žáci a žákyně druhého stupně 
běželi trať dlouhou 1 kilometr. 

Všichni závodníci podali skvělé výkony a 
zasloužili si tak účastnický diplom, medaili a 

drobnou sladkost. Nejlepší z každé katego-
rie pak stanuli na stupních vítězů a přebrali 
si další ceny od Českého olympijského vý-
boru. Nešlo jen o předvedené výkony, ale 
celé závody se nesly v duchu fair play, všich-
ni se povzbuzovali a tak si odnesli i krásné 
zážitky.

Petr Kadlec
5. ZŠ

Na základní škole Palachova běhali pro olympijskou myšlenku
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Silně podnapilý muž
V odpoledních hodinách oznámila pra-

covnice obchodního domu na tísňovou 
linku městské policie, že na ulici Strojíren-
ská má na parkovišti ležet mladý muž, prav-
děpodobně s lahví alkoholu, kterou drží 
v ruce. Na místo se dostavila naše hlídka a 
zjistila, že se jedná o muže ve věku okolo 
30 let. U dotyčného byla provedena decho-
vá zkouška na alkohol, přičemž naměřená 
hodnota alkoholu v dechu byla 4,67 promi-
le. Po nezbytném lékařském vyšetření bylo 
strážníky rozhodnuto o převozu muže na 
protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy. 
Vzhledem k tomu, že podnapilý muž svým 
chováním vzbuzoval veřejné pohoršení, byl 
následně řešen za tento přestupek v soula-
du se zákonem. 

Dezorientovaná seniorka
Na tísňovou linku městské policie ozná-

mil občan, že na ulici Chelčického našel na 
chodníku ležet starší ženu, která je dezori-
entovaná. Na místo se ihned dostavila hlíd-
ka strážníků, která následně zjistila, že se 
má jednat o seniorku ve věku okolo 75 let. 
Následně byla přivolána k ženě rychlá zá-
chranná služba a po vyšetření lékařem byla 
dotyčná převezena do nemocnice. Strážník 
stálé služby MP vyrozuměl o tom, co se ženě 
přihodilo, její nejbližší rodinné příslušníky. 

Hluční návštěvníci autokempu
V souvislosti s probíhající letní sezónou 

museli strážníci řešit stížnosti návštěvníků 
autokempu na Pilské nádrži. Ti na služebnu 
MP oznamovali, že jsou v nočních hodinách 
rušeni jinými, zde ubytovanými osobami, 
které se zde sjely z důvodu konání motori-
stického srazu a chovají se hlučně. Po pří-
jezdu strážníků MP na místo byl proveden 
kontakt s osobami, které se srazu účastnily, 
s tím, že byli upozorněni na to, že mají do-
držovat „Táborový řád autokempinku Pilák“, 
aby zde nerušili další návštěvníky.

Nepovolené reklamní poutače
Při kontrolní činnosti strážníci zjistili v 

centru města, že některé reklamní poutače, 
které se nacházejí na veřejném prostranství, 
nejsou řádně povolené příslušným odbo-
rem Městského úřadu Žďár nad Sázavou. 
Pokud se takový reklamní poutač umístí 
nevhodným způsobem, může dojít i ke zra-
nění chodců, cyklistů apod. Celkem bylo za 
neoprávněný zábor veřejného prostranství 
zjištěno sedm porušení. Za tento přestupek 
byly odpovědné osoby strážníky řešeny 
na místě v příkazním řízení. Hlídky budou 
v těchto kontrolách i nadále pokračovat 
i vzhledem k tomu, že si na tyto reklamní 
poutače stěžují i občané města. 

  Luboš Skřivánek, MP

Městská policie
SPORTIS informuje

Rekreační areál Pilák – Akce, které se ko-
nají v Rekreačním areálu, najdete na našich 
webových a facebookových stránkách.

Relaxační centrum – V květnu 2018 na-
vštívilo Relaxační centrum celkem 12 654 
klientů. Zájemci o umístění reklamy volejte 
na 737 203 054. Provozovatel přijme na bri-
gádu strojníka za dobrých platových pod-
mínek. 

Zimní stadión – V současné době byly do-
končeny opravy a údržba celého areálu. 
Byla vybrána firma na opravu celé přední 
a vstupní části zimního stadiónu. Práce za-
čnou během července.

Fotbalový stadión – Byl vybrán dodavatel 
na výměnu umělého povrchu (necelých 6 
milionů korun). Práce budou probíhat od 4. 
července do 24. srpna 2018. 

Rychlobruslařský ovál – Do konce června 
proběhlo odvodnění oválu. Na začátku čer-
vence se ještě budou odstraňovat drobné 
závady.

Tenisové kurty – V červnu byly zahájeny 
práce na rekonstrukci čtyř tenisových kurtů 
(1-4), výstavbě společného zázemí pro tenis 
a fotbal (6 šaten) a nafukovací haly. Od této 
doby jsou v provozu pouze kurty číslo 5-7. 
PO SPORTIS přijme vedoucího správce na 
tenisové kurty, fotbalový stadión a street-
park. 

Autokempink Pilák – Sezóna je v plném 
proudu. Letos navštívilo autokemp hodně 
výletů ze základních škol. Vyměnili jsme 
okna v sociálním zařízení Táborka a dokon-
čuje se výroba a instalace sítí proti hmyzu. 
V přípravě je kompletní oplocení asfaltové-
ho hřiště. Rozhodli jsme se umístit sklad na 
lodě a šlapadla v areálu Táborka, aby este-
ticky nenarušoval pláž v Rekreačním areálu.

Hotelový dům Morava – Zájemci o umís-
tění reklamních billboardů na budově (2 
volná místa) volejte na telefonní číslo 603 
228 148.

Hotel Tálský mlýn – Hotel v červnu navští-
vilo celkem 427 klientů. Provedli jsme úpra-
vy a úklid před hlavní sezónou po vyčistění 
zámkové dlažby uvnitř areálu a stěn hote-
lu. Provozovatel hotelu přijme na brigádu 
recepční. PO SPORTIS pronajme za výhod-
ných podmínek restauraci v hotelu Tálský 
mlýn od 1. října 2018. 

Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká po-
jišťovna) – Mimo pár detailů byla dokon-
čena rekonstrukce 2. nadzemního podlaží 
včetně sociálních zařízení a nová protipo-
žární opatření. Ve výrobě je nový informační 
systém budovy. Ve spolupráci s architektem 
města se připravuje rozšíření parkovacích 
ploch kolem budovy. Zájemci o pronájem 
prostor sloužících podnikání sledujte naše 
webové stránky. SPORTIS

V úterý 12. června si Základní škola Pa-
lachova připravila pro předškoláky ze 
žďárských mateřinek program Recy-
klohraní. 

Na děti čekalo sedm stanovišť s rozma-
nitými úkoly a soutěžemi motivovanými 
správným tříděním odpadu s využitím 
odpadu z domácnosti. Děti lovily rybičky 

vyrobené z lahví od školního mléka, třídily 
odpad do barevných popelnic, určovaly, co 
patří a nepatří na kompost, hrály si na pope-
láře a jezdily s auty. Zjišťovaly, z jakých od-
padních materiálů je vyroben jezevčík, auto, 
hrad nebo vyráběly kytičky a zvířátka z PET 
lahví a víček. Každý splněný úkol byl odmě-
něn razítkem do karty úkolů a na závěr děti 
dostaly drobné dárečky. MŠ

Děti z mateřské školy v průběhu programu o recyklování Foto: archiv MŠ

Děti ze školky se učily recyklovat

Příměstská rekreační oblast Pilská ná-
drž byla otevřena v létě 2014. Jedná se 
o sportovní a volnočasový areál u Pilské 
nádrže. Co vše se zde již odehrálo a co 
nás teprve čeká, přibližuje Vladimír Ko-
vařík, ředitel organizace SPORTIS.

Celý areál celkem stál přibližně 24 milio-
nů korun, přičemž tvořila 85 % z této částky 
dotace. Rekreační areál Pilák (jak je dnes 
nazývaný) provozuje příspěvková organi-
zace SPORTIS. Každým rokem areál navštíví 
kolem 70 tisíc spokojených lidí. Za čtyři roky 
provozu lze hodnotit výstavbu areálu jak ze 
strany provozovatele, tak ze strany veřej-
nosti jako velký přínos pro naše město. 

„Je skvělé, že se areál okolo Pilské nádrže 
takto dobře rozjel. Velkou roli na tom má spra-
vující organizace, kterou je SPORTIS. Hlavní 
dík však patří všem, kdo si přijdou svůj volný 
čas užít právě sem,“ říká Josef Klement, mís-
tostarosta města.

V areálu je velké parkoviště pro 92 vo-
zidel, víceúčelové hřiště na tenis, volejbal 
a kopanou, amfiteátr pro cca 400 osob, 
dřevěný les na honěnou, balanční mikádo, 
šeptanda, lanová a balanční dráha, hřiště 
pro mladší děti, dva fitparky, travnaté hřiště, 
hřiště pro plážový volejbal, hřiště pro před-
školáky a pro náctileté, discgolf, minigolf, 
sociální zařízení, půjčovna sportovních po-
třeb (paddleboardy, kola, koloběžky, teniso-

vé rakety, záchranné vesty, hole na Nordic 
walking, inline brusle...), molo se šlapadly 
a loděmi a venkovní sprchy. Veškeré ceny 
půjčovného jsou velmi nízké právě proto, že 
celý projekt byl podpořen vysokou dotací.

Během čtyř let provozu jsme v areálu 
realizovali řadu vylepšení, jako jsou nové 
schody ke stolnímu tenisu a pro snadnější 
přístup k fitparku a pláži, pod cvičebními 
stroji jsme zpevnili plochu, která byla za 
deštivého počasí ve špatném stavu. Dále 
jsme v blízkém okolí Pilské nádrže a areálu 
vyznačili čtyři nové vycházkové okruhy pro 
Nordic walking od 2,1 do 8,3 kilometru. Na-
koupili jsme nové paddleboardy a inlinové 
brusle, instalovali jsme nové lavičky na pláži.

Nyní, po čtyřech letech, připravujeme 
další změny a zlepšení celého areálu. Mezi 
těmi bude rekonstrukce štětových cest, za-
stínění pískoviště pro nejmenší návštěvníky 
nebo doplnění dalších služeb a atrakcí. Cí-
lem města i SPORTISu je rozšiřování služeb 
pro naše návštěvníky tak, aby se v areálu a 
blízkém okolí konalo co nejvíce akcí, které 
celé území oživí a poskytnou klientům mož-
nosti aktivního odpočinku. Tradičně se na 
vodní ploše konají každým rokem závody 
Dračí lodě Vysočina. V areálu se pravidelně 
třikrát ročně konají závody v triatlonu. Při-
pravujeme ještě další projekty, které jsou 
zatím ve fázi vyjednávání. V zimním období 
je celý areál uzavřený, protože provoz trvá 

vždy od dubna do října. V případě dobrých 
sněhových podmínek budeme každou zimu 
pro lyžaře upravovat krátký okruh v areálu, 
který bude osvětlen, takže si budou moci 
zalyžovat zájemci i při umělém osvětlení. 

Závěrem bych rád pozval všechny zá-
jemce, kteří mají rádi volnočasové aktivity 
do našeho areálu, kde jsme připraveni po-
skytnout všem příjemný aktivní odpočinek 
s občerstvením a pohodou. Naše heslo zní: 
„Užij si to!“.

Vladimír Kovařík

Rekreační areál Pilák je v provozu již čtyři let Foto: archiv 

Rekreační areál na Piláku slaví čtvrté narozeniny. Každoročně 
přivítá tisíce rekreačních i profesionálních sportovců

Pro děti je zde prostoru dost Foto: Zdeněk Málek
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Žďárský basketbal oslaví v příštím roce 
sedmdesát let své existence. V současné 
době funguje klub od září loňského roku 
pod novým vedením a také pod novým 
názvem BK Vlci Žďár nad Sázavou. Tento 
název jsme zvolili proto, aby v každém 
evokoval soudržnost, dravost, rychlost. 
A jaká byla poslední sezóna?

Klub má dnes více jak 200 členů. Snaží-
me se, aby se tento počet zvýšil. O to větší 
zájem je to v kategorii dětí a mládeže, kde 
nám bohužel některé ročníky chybí. Z to-
hoto důvodu nemůžeme hrát všechny ka-
tegorie, jak bychom si přáli. V následujících 
letech by se však tato situace mohla zlepšit. 
Už nějakou dobu funguje v klubu pro ty nej-
menší basketbalová školička, kde se snaží-
me o všestranný pohybový rozvoj. 

V letošním roce jsme z vlastních zdrojů 
a ze zdrojů České basketbalové federace 
zafinancovali dětské basketbalové koše na 
Základní škole Švermova a Základní ško-
le Palachova a po dohodě s řediteli těchto 
škol probíhají pod vedením našich trenérů 

v rámci družin pohybové přípravky. Překva-
pil nás velký zájem dětí, a proto chceme 
na těchto školách s dětmi pracovat i dále v 
rámci basketbalové přípravky. Jsme rádi, že 
ředitelé a učitelé všech škol ve Žďáře naše 
aktivity podporují a spolupráci s nimi si vel-
mi pochvalujeme. 

Že děláme svoji práci rádi a dobře, do-
kazujeme pod „bezednými koši“ velmi 
dobrými výsledky jak u dětí a mládeže, 
tak i u dospělých. V letošní sezóně chyběl 
jen maličký krůček k tomu, aby naše druž-
stvo mužů A hrálo druhou nejvyšší soutěž, 
přesněji I. ligu. Do baráže muži postoupili 
po dlouhé sérii dvaceti vítězných zápasů a 
motivace tak byla veliká. Bohužel se nám 
v klíčových momentech baráže nedařilo, 
a tak nezbývá, než se pokusit o postup v 
další sezóně. Každopádně tým mužů A je 
silný a perspektivní. Pro nadcházející sezó-
nu budeme chtít toto družstvo doplňovat 
dorosteneckými hráči, kteří vybojovali po-
stup do dorostenecké ligy. Kluci jsou velmi 
dobrý tým a v budoucnu mohou být plat-
nými hráči mužů A. Celkem tři mládežnická 

družstva chlapců a dívek budou hrát v další 
sezoně nejvyšší soutěž, dorosteneckou ligu. 
Několik odchovanců klubu hraje v nejvyš-
ších soutěžích ČR. Tomáš a Lenka Šoukalovi 
jsou vicemistři Evropy v mládežnických ka-
tegoriích, pravidelně se účastní naši hráči a 
hráčky v reprezentačních výběrech mládeže 
od U 14 - U 19, pyšníme se několika tituly 
MČR v kategoriích žákyň, mladších doros-
tenek a starších dorostenek, titulem MČR 
v kategorii mladších dorostenců. Tímto na-
vazujeme na dřívější úspěchy klubu, kdy v 
devadesátých letech byl tři sezóny žďárský 
basket v nejvyšší soutěži ČR a jednu sezónu 
v extralize žen. Hráčky Markéta Mokrošová 
- Bednářová a Eva Vítečková byly dokonce 
mistryně Evropy v basketbale žen a olympij-
ské reprezentantky. 

Být dobrým klubem se silným zázemím 
samozřejmě nelze bez dostatečných finanč-
ních prostředků. Poměrně vysokou částkou 
v rámci grantových programů přispívá do 
naší pokladny Město Žďár nad Sázavou a je 
také nespornou výhodou, že děti a mládež 
mohou využívat sportoviště bezplatně, což 
se týká i soutěžních utkání u dospělých ka-
tegorií. Využíváme finanční prostředky také 
z grantů Kraje Vysočina a MŠMT. A tak jako 
ve všech ostatních sportech posilují i náš 
rozpočet sponzoři nejen z místních firem, 
kterým za to patří velké poděkování. 

Závěr letošní sezóny patřil organizová-
ní Streetballu, který se konal 16. června ve 
sportovním areálu za 2. ZŠ. Poslední tečku 
jsme udělali 27. června společným vyhod-
nocením uplynulé sezóny. Na zakončení se-
zóny si zahrály utkání výběr dětí a mládeže 
proti družstvům mužů a žen, ocenili jsme 
nejlepší hráčky a hráče a vyhlásili trenéra 
roku. Trenérem roku za rok 2017/2018 se 
stal Rostislav Veselý, který vede žáky U12, 
U13.

Závěrem nezbývá než všem členům BK 
Vlci Žďár nad Sázavou poděkovat a popřát 
hodně dalších sportovních úspěchů. A sa-
mozřejmě poděkování patří i fanouškům a 
mnohým rodičům, kteří nás v našem úsilí 
podporují. 

BK Vlci Žďár nad SázavouHráči A týmu žďárského basketbalového klubu během zápasu Foto: archiv BK Žďár nad Sázavou

Žďárští basketbalisté skončili těsně pod druhou ligou

Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni  
16. červenci 2018 celkem 21 115 obča-
nů ČR přihlášených k trvalému pobytu. 

Statistika: červen 2018 - 21 116, květen 
2018 - 21 143, duben 2018 - 21 148, bře-
zen 2018 - 21 168, únor 2018 - 21 193, le-
den 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)

Děti narozené v květnu 2018
Eliáš Lipert 16.04. ZR 3

Vítek Novotný   03.05. ZR 3
Ema Dospělová   10.05. ZR 4
Lucie Havlíčková   12.05. ZR 4
Karel Blaha   14.05. ZR 3
Dominik Wasserbauer  17.05. ZR 1
Julie Vondrů   18.05. ZR 6
Filip Klusáček   21.05. ZR 3
Tobiáš Sedláček   22.05. ZR 3
Jan Inwald   24.05. ZR 5
Klára Koňaříková   25.05. ZR 4

Hugo Houf   28.05. ZR 5
Simona Skalová   29.05 ZR 3

Životní jubilea v srpnu 2018
Růžena Dobyášová  04.08. 80 let ZR 3
Jaroslav Odehnal   12.08. 85 let ZR 1
Karel Štikar   15.08. 80 let ZR 4
František Novák   19.08. 85 let ZR 6
Marta Dvořáková   22.08. 80 let ZR 6
Jiří Růžička   24.08. 80 let ZR 4
Josef Štourač  25.08. 90 let ZR 5
Karel Terš   31.08. 91 let ZR 1

 Srdečně gratulujeme!

Kronika města Žďáru nad Sázavou

To, o čem mnozí žďárští hokejoví fanouš-
ci léta snili, se 10. srpna stane realitou. 
Žďárští odchovanci, mistři světa a na-
dějné mladé hvězdy se sejdou v jednom 
týmu a znovu obléknou dres Plamenů v 
rámci exhibičního zápasu, jenž odstar-
tuje oslavy 80 let hokeje ve Žďáře nad 
Sázavou. 

Patronem této akce bude kapitán mis-
trů světa z roku 2010 Tomáš Rolinek, který 
se zúčastnil červnové tiskové konference 
SKLH, která byla věnována právě osmdesáti-
letému výročí žďárského hokeje a připravo-
vanému exhibičnímu utkání Návrat legend. 
Bude to jedinečná a zřejmě již neopakova-
telná příležitost vidět v jednom týmu tolik 
hvězd českého i světového hokeje, které 
mají jedno společné, hokej se učily hrát na 
žďárských Bouchalkách a tam se právě 10. 
srpna vrátí, aby Žďárákům předvedly své 
umění. Bude neskutečný zážitek vidět na 
ledě pohromadě například Petra Koukala, 
Petra Vampolu po boku Martina Nečase. 
Nebo třeba Martina Kauta se svým bratrem 
Tomášem a strýcem Jiřím.

V týmu snů se představí tři mistři světa, 
dva hráči se zkušenostmi z NHL a další, jenž 
k tomu má velmi blízko. Dva hráči, kteří v 
posledních dvou letech prošli draftem NHL 
v prvním kole, čímž se může pochlubit asi 
jen málo klubů na světě (pokud vůbec ně-
jaký). Osm hráčů zvedlo nad hlavu pohár 
mistra extraligy a stejný počet jich obléklo 
reprezentační dres dospělých. Dále v týmu 
nastoupí také hráči, kteří sice tak zářivých 
kariér nedosáhli, ale patří k ikonám Plame-
nů nedávných let a zůstali Žďáru věrní i v 

těch nejtěžších dobách a dlouho patřili k 
jeho oporám. 

Trenérem hvězdného výběru bude dal-
ší hokejová megastar se silnou vazbou na 
Žďár – Jaroslav Benák (mistr světa 1985, 
stříbrný z OH a čtyřnásobný mistr extrali-
gy). Týmu legend se jako soupeř postaví „A“ 
tým SKLH, který má za sebou nejúspěšnější 
sezónu za poslední čtvrtstoletí a nastoupí v 
sestavě, která bude chtít na tento vydařený 
ročník 2. ligy letos navázat.

Doprovodný program bude v prostorách 
před stadionem již od 15 hodin. Těšit se ná-
vštěvníci mohou na autogramiádu, rozho-
vory, občerstvení, soutěže pro děti, stánek 

s fanshopem atd. Na doprovodný program 
bude vstup zdarma. Vstupné na večerní 
utkání (od 18:00) je 100,- Kč.

 Martin Krásný

Tým hvězd: Milan Řehoř, Radovan Biegl - 
Martin Lojek, Martin Pleva, Václav Půža, 
Tomáš Doležal, Ondřej Trejbal - Jiří Plachý, 
Martin Sobotka, Martin Nečas, Tomáš Ha-
vránek, Ondřej Machala, Petr Koukal, Tomáš 
Rolinek, Martin Kaut, Jiří Kaut, Tomáš Kaut, 
Petr Vampola, Martin Rousek, Tomáš Bláha, 
Radek Haman 
Trenér: Jaroslav Benák

Tomáš Rolinek během tiskové konference, kde představil exhibiční utkání Foto: archiv SKLH

Ždárský tenis slaví velký sportovní 
úspěch v soutěžích družstev. V kategorii 
mladších žáků si mladí tenisté vybojovali 

postup do 2. nejvyšší soutěže v Jihomo-
ravském kraji a 3. v České republice pro 
sezonu 2019. 

„Naši si vedli mezi družstvy z Jihlavy a Brna 
nejlépe a v posledním utkání o přímý postup 
porazili na domácích dvorcích TK Spartak Jih-
lava 7:2,“ popisuje Leoš Chalupa, předseda 
tenisového oddílu. I ostatní mládežnická 
družstva se umístila v krajských soutěžích 
na předních příčkách a potvrdila tak zlepše-
ní výkonnosti.

Za úspěchem stojí nejen práce trenérů a 
rodičů, ale i skutečnost, že nejlepší hráč Fi-
lip Peichula zůstal ve Žďáře, byť měl lákavé 
nabídky od ligových družstev. Pomohl tak 
ostatním hráčům k historickému úspěchu, 
neboť tak kvalitní soutěž se zde hrála napo-
sledy před 30 lety. 

Všichni hráči se za poslední období velmi 
zlepšili. Vzhledem ke špatným tréninkovým 
podmínkám ve Žďáře ovšem nemohou přes 
zimu pořádně trénovat. „O to více se těšíme 
na nový tenisový areál a především nafuko-
vací halu, která výkonnostně posune mladé 
tenisty minimálně o úroveň výše,“ dodává 
Chalupa. 

(red)Družstvo mladších žáků Tenisového oddílu TJ Žďár nad Sázavou Foto: Vlastimil Braun

Žďárští mladí tenisté bodují. Dostali se do druhé nejvyšší ligy

Mistři světa se v srpnu vrátí na Bouchalky. Budete u toho?
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PŮJČOVNA 
NÁŘADÍ

RUČNÍ NÁŘADÍ HILTI  |  VIBRAČNÍ TECHNIKA 

JÁDROVÉ VRTÁNÍ  |  ŘEZÁNÍ BETONU  |  HUTNÍCÍ STROJE 

SHOZY PRO STAVEBNÍ SUŤ  |  ELEKTROCENTRÁLY 

ČERPADLA  |  SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ PERI 

LEŠENÍ - TRUBKOVÉ RÁMOVÉ, HAKI

606 742 832  |  blazek@pks.cz

1 ocel, ↔ 210 mm, ↑ 225 mm, E27, 1x60 W
 NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO STOCKBURY 700 Kč

Kód: 81761576

3 ocel, ↑ 1100 mm, Ø 210 mm, E27, 1x60 W
ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO STOCKBURY 700 Kč

Kód: 81880879

2
 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO STOCKBURY
ocel, ↑ 1100 mm, Ø 360 mm, E27, 1x60 W

876 Kč
Kód: 81690284

1

2 3

4

5 6

4 ocel, ocel, ↔ 410 mm,       210 mm,
↑ 555 mm, E27, 1x60 W

STOLNÍ SVÍTIDLO STOCKBURY 1 043 Kč
Kód: 81761035↔

5 ocel, ↔ 800 mm,       300 mm, ↑ 1100 mm 
E27, 2x60 W

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO STOCKBURY 1 567 Kč
Kód: 81690285↔

6 an� cká-hnědá, béžová, ↔ 550 mm,
↑ 285 mm,       210 mm, E27, 2x60 W

STROPNÍ SVÍTIDLO STOCKBURY 1 657 Kč
Kód: 81885056

↔

Akce trvá od 10.7. 2018 do 31. 8. 2018. Zdroj není součás�  balení.
Akce je platná pouze na pobočce ELKOV elektro – Žďár nad Sázavou. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH a nevztahují se ně další slevy. 
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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 zpravo-
daji, na facebookovém profilu města a na webových stránkách 
města. Více informací o soutěži, fotografická témata na celý rok 
a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města 
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail  
zaostrenona@zdarns.cz. 

VIII. Zaostřeno na letní dovolenou
(zasílejte do 19. srpna 2018)
Na měsíc srpen jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na letní 
dovolenou. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 19. srpna 
2018 na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do před-
mětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2018. V e-mailu uveď-
te i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a telefonní 
kontakt. Více informací, fotografická témata na celý rok a pra-
vidla soutěže naleznete na webových stránkách města www.
zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail: 
zaostrenona@zdarns.cz. 

Vyhodnocení! 

VI. Zaostřeno na majestátnost stromů
V červnu 2018 bylo do soutěže zasláno 25 fotografií s tematikou 
majestátnosti stromů. Vítězem šestého kola fotografické soutěže 
se stal Miroslav Pokorný. Gratulujeme! 
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami do 
nově zrekonstruovaného Kina Vysočina.
 
 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Zdravý zaměstnanec je základ úspě-
chu - k podobným heslům se dnes 
vrací stále více firem a snaží se pro 
své zaměstnance vytvořit co nejlepší 
pracovní podmínky. To se může týkat 
například přísných norem bezpeč-
nosti práce. Ale velká pozornost je 
věnována i snížení dopadů fyzické zá-
těže na lidský organismus. „Důsledně 
se snažíme dodržovat zásady ergo-
nomie výrobního procesu,“ vysvětlu-
je Ing.  Nováček z  Cooper Standard, 
který má ve firmě tuto problematiku 
na starost, a dodává: „Cílem je zapo-

jení různých svalových skupin a mini-
malizace statické zátěže, jak to provoz 
dovolí. Osvědčilo se i střídání s jiným 
typem činnosti“. 

Právě firma Cooper Standard, jeden 
z  nejvýznamnějších zaměstnavate-
lů ve žďárském regionu, se rozhodla 
posunout svoji péči o zaměstnance 
o krok dál a spojila se přímo s lékaři. 
Jedním z nich je i žďárský ortoped 
MUDr. Radek Černý. „Byl jsem na mís-
tě činu, a i pro mne je to cenná zpětná 
vazba. Ve své ordinaci se setkávám 

s typickým diagnosami: spojenými 
s  chronickou zátěží, jako je např. te-
nisový loket. Ten nebývá nejčastěji 
z tenisu a příčinou není přetížení lok-
te, ale zápěstí a ruky. Léčba pak žádá 
jistý čas na regeneraci. Samostatnou, 
ale ne ostře ohraničenou kapitolou, 
jsou pak také bolesti zad, zvláště krč-
ní páteře,“ dodává Černý.

Firma Cooper Standard se nyní chystá 
učinit další krok ke zdraví nejen svých 
zaměstnanců, ale všech pacientů 
žďárské polikliniky. Ve spolupráci 
s doktorem Černým, který je zároveň 
radním města, zahájili projekt, jehož 
výsledkem bude obnova přístrojové-
ho vybavení rehabilitačního oddělení 
Polikliniky. Ze sponzorské podpory 
firmy Cooper Standard budou poří-
zeny nové přístroje pro rehabilitaci 
ultrazvukem, elektro a magnetotera-
pii. Dále elektrické polohovací lůžko, 
určené k cvičení Vojtovou metodou. 
Přístrojové vybavení bude předáno 
začátkem srpna.

Pobočka mezinárodní společnosti Cooper 
Standard ve Žďáře vyrábí především součásti 
brzdových a palivových systémů, ale i další 
díly pro automobilový průmysl. „Jsme v obo-
ru zavedená značka. Máme množství nových 
zakázek, plánujeme výstavbu dalších výrob-
ních kapacit,“ prezentuje současnost a  zá-
měry firmy její ředitel Ing. Michálek. „I na nás 
momentálně negativně doléhá nedostatek 
pracovních sil. Reagujeme navýšením mezd, 
zavedením náborových příspěvků a dalších 
benefitů,“ popisuje situaci ředitel žďárské 
fabriky.
Společnost Standard Cooper patří nejen k 
největším zaměstnavatelům ve  žďárském 
regionu, ale i k nejaktivnějším v zapojení do 
fungování našeho města. Významně sponzo-
ruje sportovní kluby a akce, finančně podpo-
ruje kulturní instituce a události ve městě.

Cooper Standard podpoří městskou polikliniku

Vedoucí rehabilitace Martina Topinková, radní Radek Černý a ředitelka Polikliniky Ilona Komínková.



Změna programu vyhrazena.

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

DĚTEM
neděle 9. září, 15.00
Pohádka z budíku
Stará radnice

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

KONCERTY
pátek 10. srpna, 17.00 a sobota 11. srpna, 14.00
Horácký džbánek
1. nádvoří Zámku Žďár

pátek 31. srpna, 19.00
Tomáš Klus
prostranství za Domem kultury

DIVADLO
neděle 9. září, 19.00
Kočičí hra
Městské divadlo

TRHY
čtvrtek 16. srpna 2018, 8.00-18.00
Letní trh
náměstí Republiky

sobota 18. srpna, 8.00-11.30
Farmářský trh
náměstí Republiky

KULTURNÍ AKCE
Letní kino
úterý 21. srpna Po strništi bos
středa 22. srpna Mamma Mia
čtvrtek 23. srpna Čertoviny
pátek 24. srpna Tátova volha
21.30 prostranství za Domem kultury

Kinematograf bratří Čadíků
sobota 25. srpna   Špunti na vodě
neděle 26. srpna   Bezva ženská na krku
pondělí 27. srpna Bajkeři
21.30 náměstí Republiky

čtvrtek 30. srpna, 16.00
Slavnostní zahájení Slavností jeřabin
náměstí Republiky

pátek 7. září, 19.30
Santini Retro Kavárna aneb celý Žďár tančí
náměstí Republiky

sobota 8. září, 14.00-22.15
Klášterní noc
Zámek Žďár, bazilika, kostel na Zelené hoře

sobota 1. září, 12.30-20.00
Věž otevřena
věž kostela sv. Prokopa

SETKÁNÍ S OBČANY
úterý 4. září, 17.00
Participativní rozpočet:
Představení a prezentace návrhů
MěÚ, zasedací místnost zastupitelstva

středa 5. září, 18.00
Setkání s občany: Rekonstrukce hřiště U Věžičky
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

SPORTOVNÍ AKCE
pátek 10. srpna
80 let SKLH Žďár nad Sázavou: Návrat legend
15.00 doprovodný program
18.00 exhibiční utkání slavných žďárských odchovanců
zimní stadion na Bouchalkách

sobota 11. srpna, 9.30
Na kole dětem Žďárskými vrchy
rekreační areál Pilák

sobota 18. srpna, 8.20
Dračí lodě Vysočina
rekreační areál Pilák

sobota 25. srpna, 11.00
Pilman triatlon
rekreační areál Pilák

sobota 8. září, 12.00
Memoriál Jana Dřínka v požárním útoku
ovál u zimního stadionu na Bouchalkách

sobota 8. září, 9.00 a neděle 9. září, 8.30
Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2018
Dům kultury

VÝSTAVY
úterý 5. června až neděle 9. září
Žďár na sklonu monarchie
úterý až neděle 9.00-12.00 a 12.30-17.00
Regionální muzeum na Tvrzi

úterý 31. července až neděle 26. srpna
Pavel Hlaváč - obrazy
úterý až sobota 9.00-12.00 a 13.00-17.00
neděle 13.00-17.00
Galerie Stará radnice

čtvrtek 30. srpna až neděle 23. září
Klub výtvarných umělců Horácka
úterý až neděle 9.00-12.00 a 13.00-17.00
Galerie Stará radnice, kaple sv. Barbory


