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Zelená hora rozkvetla i  přesto, že jaro 
i  léto je již téměř za  námi. Rozkvetla 
ve středu 29. srpna a rozkvetlou ji může-
te najít až do pondělí 10. září. Stalo se tak 
díky iniciativě květinářství Květinka.

Netradiční květinovou výzdobu chrá-
mového prostoru Poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře mají na svě-
domí mají přední čeští a  slovenští floristé 
pod vedením Michala Hauta. Toho do Žďáru 
nad Sázavou pozvala Marie Horáková z kvě-
tinářství Květinka spolu s farností Žďár nad 
Sázavou II.

„Komentované prohlídky probíhají každý 
den, od  16.30 do  17.30 je přístup volný jen 
za  dobrovolné vstupné. Zvaní jsou všichni,“ 
říká Marie Horáková, iniciátorka celé akce. 
Zda se akce bude opakovat i příští rok, za-
tím prozradit nechce. Nezbývá, než si užít 
jedinečnou podívanou právě letos. (red)

Vážení spoluobčané,
dovolím si Vás pozdravit naposledy 

v  tomto volebním období. Věřím, že jste 
dobu prázdnin a dovolených strávili příjem-
ně a  načerpali nové síly pro nadcházející 
podzimní období. Těm, kteří zasedli do škol-
ních lavic, přeji úspěchy v  novém školním 
roce. 

Blíží se volby, a  to je čas bilancování. 
Musím říct, že mám radost, když zjišťuji, že 
mnoho z toho, co jsme před čtyřmi lety slí-
bili, se podařilo splnit. Nezaměřím se však 
na  investice, nýbrž na věci, jež jsou možná 
méně viditelné, z  mého pohledu však pro 
město zásadní.

Oproti stavu, kdy jsme město přebírali, je 
stoprocentně transparentní. Máme „klikací“ 
rozpočet, zásady transparentnosti a zveřej-
ňujeme všechny smlouvy. Zveřejňujeme 
veškeré podklady pro jednání rady či zastu-
pitelstva. Setkáváme se s  občany, pořádá-
me ankety, problémy řešíme přímo v místě 
s  těmi, kterých se týkají. Auditovali jsme 
komunální smlouvy, kde bylo nutné, vypsa-
li jsme nové soutěže. Občané se do správy 
města zapojují přes projekt Aktivně pro 

Žďár či hlasují v   Participativním rozpočtu. 
I díky tomu byla obnovena více než desítka 
dětských hřišť. Jsme hodnoceni jako jeden 
z nejpřívětivějších úřadů v České republice. 

Klademe důraz na  koncepční přístup 
k rozvoji města. Podařilo se dotáhnout nový 
územní plán a zpracovat novou strategii roz-
voje do roku 2028. Máme městského archi-
tekta. Víme, jak postupovat v centru města, 
máme plán pro energetický management 
budov, strategii pro klimatické změny či 
pasporty mobiliáře a zeleně. Máme plán pro 
rozvoj sociálních služeb a  koncepci řešení 
problémových lokalit na  Stalingradě. Před 
čtyřmi roky zde byl velký problém, dnes 
se zde díky každodenní práci situace velmi 
zklidnila. Lidem bez práce se ji snažíme na-
jít, třeba v městské „úklidové partě“, kterou 
jsme zřídili. Město je tak čistší a upravenější. 
Městská policie zavedla značení kol, zkva-
litnila kamerový systém a  na  přechodech 
„hlídkují“ bezpečnostní asistenti, kteří po-
máhají hlavně dětem. 

Trochu „neviditelná“ je též spolupráce 
města se žďárskými firmami. Pravidelně se 
setkáváme a připravujeme projekty, jako je 
Festival vzdělávání či Den žďárských firem. 
Cílem je udržet mladé lidi ve městě. Vzájem-
ná důvěra pak pomáhá i při realizaci dalších 
akcí, které obohatily život města. Namátkou 
připomenu Den Žďáru, Santiniho barok-
ní slavnosti, Farmářské trhy či Sochařské 
sympozium. „Hvězda Vysočiny“ je vidět 
na  mapě cestovního ruchu. Spolupráce se 
Zámkem Žďár, zámeckou farností a dalšími 
subjekty se vyplácí a do Žďáru tak každý rok 
zavítá více turistů. 

Milí spoluobčané, doba předvolební, bo-
hužel, přináší i „předvolební boj“, který ně-
kteří vedou ne úplně férově. Osobně jsem 
svou „misi“ na  radnici bral jako práci pro 
město, nerozlišoval „barvu dresu“ a snažil se 
hledat věcná řešení dobrá pro Žďáráky. Přeji 
vám, abyste tedy dobře rozlišili, kdo a hlav-
ně co vám ve svých slibech nabízí. Právě vy, 
občané našeho města, totiž vystavujete ono 
„vysvědčení“, kterým rozhodnete o  smě-
řování Žďáru na  další čtyři roky. Přeji vám 
šťastnou ruku. 
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Poslední zastřelený vlk na Vysočině

Domnívám se, že s přibývajícími informacemi o opětovném sporadickém výskytu, či spíše průchodu vlka obecného (Canis lupus) prostorem 
Českomoravské vysočiny stojí za připomenutí následující historické informace.

Poslední vlk na Vysočině byl zastřelen prý jednou ranou na komoru ve čtvrt na čtyři odpoledne dne 2. ledna 1830 a skolil jej lesník Václav 
Marzik (Maržík) ze Stříteže, správce lesů hraběte Mitrowského. Předchozího dne byl tento vlk postřelen karasínským adjunktem Theirmanem. 
Šelma vážila přibližně 49 kilogramů (88 liber) a měřila od předního běhu 
k zadnímu 194 centimetrů (1 sáh a 2 palce). Uvedená délka je poněkud 
nejasná, neboť vlk dosahuje délky maximálně 160 cm od čenichu po kořen 
ocasu, ale nelze vyloučit, že byl změřen s nataženými končetinami. 

V roce 1830 připadl Nový rok na pátek, takže vlk byl zastřelen v sobotu. 
Na inkriminovaném místě, v Českém lese, v katastru obce Vojtěchov v okrese 
Žďár nad Sázavou, kde se tomu tak stalo, byl o sto let později jako připomínka 
vybudován pomník na malém kamenném podstavci. Vycpaný vlk byl 
k vidění na hradě Pernštejně až do roku 1986, kdy byl pro  špatný stav 
uložen do depozitáře. V současné době se návštěvníci musí spokojit pouze 
s obrazem Franze Richtera z roku 1830 s německým textem, nainstalovaným 
před vstupem do přírodovědné sbírky a knihovny: „2. ledna 1830 byl tento 
vlk, namalovaný podle skutečnosti a coulové míry, složen ránou na  komoru 
v Českém lese, rovenský revír, střítežským revírníkem W. Marzikem ve 3 ¼ hodiny 
odpoledne, poté, co byl tentýž vlk 1. ledna 1830 zasažen karasínským adjunktem 
Theirmanem do levého předního běhu. Vážil 88 liber a měřil od předního běhu 
k zadnímu jeden sáh a dva palce.“

     Uvedený vlk-samec bývá všeobecně považován za posledního svého 
druhu na Vysočině, nicméně věc je poněkud složitější, neboť ve  čtvrtek 
28.  března 1861 byl nedaleko Jinošova zastřelen další vlk-samec, jehož preparát se nachází v depozitáři zámku Náměšť nad Oslavou. 
V tomto případě vlka skolil revírník hraběte Haugwitze Anton Schwejda (Antonín Švejda). Tento exemplář měří od čenichu po kořen ocasu 
129,5 centimetrů, ocas má dlouhý 46 centimetrů, vážil prý 39,78 kilogramů a jedná se o skutečně posledního vlka uloveného na Vysočině.

PhDr. Pavel Elbl

Historie

Pomník vlka u Jinošova

Vlk obecný - Canis lupus
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Setkání 
s občany
První říjnovou středu roku 2018 se uskuteč-
ní další setkání s  občany města, tentokrát 
bude téma libovolné. 

Zeptejte se, na co chcete...

Kdy:  3. října 2018
 od 18 hodin
Kde: 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 Škodo-
vá a vedoucí strážník městské policie Martin 
Kunc.

Nové výběrové řízení na sečení. Konečně 
férově (?) 

Rada města dala pokyn k zahájení nové-
ho výběrového řízení na  sečení městských 

travnatých ploch. Toto výběrové řízení 
bylo v minulosti křiveno snahou některých 
čelních úředníků MěÚ o  zachování svých 
klientelistických vazeb na stávajícího doda-
vatele. Výsledkem těchto nekalostí je více 
jak desetiletí trvající tristní stav sečení trávy 
ve městě. Věřím, že nová paní vedoucí od-
boru komunálních služeb si s  tímto neleh-
kým úkolem dokáže poradit a  odolá všem 
nepatřičným tlakům. 

Do  budoucna je třeba zvážit alespoň 
částečné obnovení městských technických 
služeb, které by mohly s řadou potřebných 
prací ve městě efektivně pomoci. Znamena-
lo by to jak pracovní příležitosti pro místní, 
tak po vzoru okolních měst větší kvalitu pro-
váděných prací za přijatelnější ceny. 

Město podporuje památky 
Každé město by mělo zodpovědně pe-

čovat o kulturní a architektonické památky, 
které se nacházejí na  jeho území. U Žďáru, 
který v minulosti prošel velmi dynamickým 
vývojem, to platí dvojnásob. Rada města 
schválila a doporučila Zastupitelstvu města 
taktéž ke schválení dotační program „Obno-
va kulturních památek, obnova architekto-
nických cenných staveb“ v  předpokládané 
výši 1,6 mil. Kč. 

O tento příspěvek mohou žádat vlastníci 
kulturních nemovitostí nebo nemovitostí 
s architektonickou, uměleckou nebo řeme-
slnou hodnotou (např. s uměleckými nebo 
architektonickými prvky umístěnými na fa-
sádě objektu). Radek Zlesák

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Radek
Zlesák

radní města 
Žďáru nad Sázavou

 Foto: Tomáš Marek

 Foto: Jiří Spurný

 Foto: Jaroslav Dočkal

Jaký byl poslední měsíc 
pohledem Žďáráků?

Vybrali jsme tři zajímavé fotografie 
naší UNESCO památky.

Pohled na Zelenou horu
očima Jaroslava Dočkala.

Pohled na Zelenou horu
očima Jiřího Spurného.

Pohled na Zelenou horu
očima Tomáše Marka.

Děti získají nová učební arboreta. 
Vznikne les, jezírko i úly
Dvě základní školy a tři mateřské školy se 
dočkají nových zahrad. V  rámci zkrášlo-
vání okolí a  zlepšování možností výuky 
dojde k  vybudování nebo zvětšení sou-
časných arboret. Většinu z  nákladů se 
podařilo pokrýt z dotace.

Nové arboretum získá Základní škola 
Švermova. Zde vznikne jednak odpočin-
ková a  studijní zóna s  jezírkem, okrasnými 
a bylinnými záhony, ale také místo pro prak-
tickou výuku s  vyvýšenými záhony, kom-
postéry nebo ovocnými keři. Vedle toho 
Základní škola Palachova své arboretum již 
několik let má a díky velké spokojenosti se 
jej rozhodli rozšířit. Proto během příštího 
roku dojde k vytvoření nového výukového 
prostoru pro práci ve  skupinách. K  tomu 
by mělo sloužit vřesoviště, ovocné stromy, 
vonný a  smyslový chodníček, ještěrkoviště 
a žáboviště nebo jedlý les.

Ani mateřské školy nezahálí a  neustále 
se posouvají dál. Důležité je motivovat malé 
děti hezkým prostředím, aby rády trávily 
v přírodě co nejvíce času. Proto i u tří školek 
dojde k úpravě stávajících venkovních pro-
stor. Nová zahrada vznikne u mateřské školy 
Vysočánek, kde budou celkem 4 části s roz-
ličnými funkcemi (reprezentativní, naučná, 

odpočinková a herní). Zahrada je navržena 
tak, aby každá část plnila svůj účel samo-
statně. U školky Vláček vyroste zahrada pro 
všechna roční období, která bude obsa-
hovat ovocný sad, malý lesík, hmyzí dom-
ky, ptačí krmítka nebo pítka i  vodní prvky. 
I školka Sluníčko na Veselské ulici získá no-
vou zahradu, jejímž cílem bude vytvoření 
přírodního rázu pomocí hobitích domeč-
ků, krtčích chodbiček, vrbičkových tunelů, 
broukoviště s  hmyzími domečky a  spirálo-
vými lavičkami. Následně vznikne venkovní 
učebna a výukový amfiteátr.

„Jsme moc rádi, že jak sami, tak i s pomo-
cí města se nám podařilo získat dostatečné 
zdroje na  vysazení a  vybudování nových za-
hrad u tří našich školek. Doufám a těším se, že 
již brzy si v nich budou moct hrát naše děti,“ 
říká Iveta Klusáková, ředitelka mateřských 
škol ve Žďáře nad Sázavou.

Celkové náklady na zpříjemnění pobytu 
dětí ve  školách vyjde na  3  776  000 korun, 
z  toho 2  621  000 korun pokryje dotace 
z Národního programu životní prostředí, to 
je více jak 69 % všech výdajů. Realizace by 
měla probíhat během roku 2019 tak, aby 
od  nového školního roku byly zahrady již 
v provozu.

 (red)

Žďárští dobrovolní hasiči během ukázky stříhání nového auta Foto: Ivo Havlík

V rámci doprovodného programu na se-
tkání hasičů a požárních automobilů Py-
rocar na letišti v Přibyslavi se do ukázek 
IZS zapojila i  jednotka Sboru dobrovol-
ných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek. 

Celorepublikového setkání hasičů Py-
rocar se letos zúčastnilo mnoho hasičů, kte-
ří přivezli přes 400 hasičských automobilů. 
Na velkou show se přišlo podívat kolem 40 

tisíc návštěvníků. Kromě ukázky různých 
hasičských zásahů, techniky a  vybavení si 
diváci mohli užít i  koncerty nebo soutěž 
o Hasiče roku a Miss Hasičku. Další Pyrocar 
se uskuteční po přestávce až v roce 2021.

Naše jednotka dobrovolných hasičů je 
předurčena i na zásahy při dopravních ne-
hodách. Na  fotografii je při ukázce vyproš-
ťování osob z havarovaného vozidla, kterým 
byla nová Škoda Octavia. (red)

Žďárští hasiči se zúčastnili Pyrocaru

Od září 2018 bude v aule Gymnázia Žďár 
nad Sázavou zahájen již 5. ročník před-
nášek pro širokou žďárskou veřejnost.

Zajímáte se o dění kolem sebe a chcete se 
dále vzdělávat? Pak právě pro Vás je určen 
5. ročník projektu Vzdělávat se lze v  kaž-
dém věku, který pořádá zdarma Gymnázi-
um Žďár nad Sázavou. Odpolední přednáš-
ky jsou vedeny ve  většině případů učiteli 
školy, přizváni budou také odborníci z pra-
xe, kteří seznámí posluchače s  aktuálním 
děním ve svých oborech. 
Tak jako v uplynulých letech se v přednáš-
kovém cyklu můžete dozvědět kromě jiné-
ho zajímavosti z  architektury, žurnalistiky, 
geografie, politologie, fyziky, historie, umě-
ní, angličtiny. Projekt bude tradičně ukon-
čen „školním výletem“.

Vzdělávat se lze v každém věku

26. září Jak se v Rusku malovalo 
 - od ikon k prvním portrétům
 Zdenka Šírová
10. říjen Ostrovy Středozemního moře
 Roman Veselský
24. říjen Žďárský zámek v současnosti
 Martina Sedláková, Petr Sedlák
7. lis. Nikola Tesla – génius 
 nebo šílenec?
 Stanislav Novák
21. lis. Česká otázka
 Milan Hána

5. pros. Indie
 Jitka Rösslerová, Klára Ptáčková
19. pros. Káva: od semínka k požitku
 Václav Černík
2. ledna Pernštejnové
 Lenka Nováková
16. ledna Národní parky USA
 Eliška Výmolová, Roman Veselský
30. ledna Lidová architektura na Vysočině
 Silvie Jagošová
6. února Angličtina kolem nás
 Lenka Dočekalová
20. února Gruzie
 Martina Sedláková, Petr Sedlák
6. břez. Zkušenosti zahraničního 
 zpravodaje
 Vít Pohanka
20. břez. Pobaltí
 Jana Rosecká
3. dub. Fyzikální cirkus
 učitelé fyziky
17. dub. Poslední Romanovci
 Alena Čeplová
3. květ. Andalusie
 Roman Veselský
15. květ. Závěrečné setkání 
 Vlastimil Čepelák
červen Školní výlet
 Lenka Nováková

 Milan Hána

Vážení čtenáři, v  brzké době nás čeka-
jí volby do  obecních zastupitelstev. Ty se 
uskuteční již za necelé dva měsíce, konkrét-
ně v pátek 5. a sobotu 6. října. 

V této souvislosti jsme dali stejný prostor 
všem kandidujícím subjektům ve Žďáře nad 
Sázavou. Jejich sdělení občanům města na-
jdete na stranách 22 - 25.

Jakub Axman, šéfredaktor

Volby 2018 

Zámek si v  září připravil jednu pomalu 
tradiční akci a  jednu akci k  oslavě 100. 
výročí vzniku Československa.

Nejprve si o víkendu 15. – 16. září budete 
moct vyzkoušet, jak to na zámku vypadalo 
před 100 lety. „Zažijte trochu jinou prohlídku 
zámku a přeneste se do období vzniku Česko-
slovenska. Potkáte například členy zámecké-
ho hasičského sboru, pošťáka nebo učitele ze 

zámecké školy,“ přibližuje akci Lucie Herbe-
rová, marketingová ředitelka Zámku Žďár.

Na konci měsíce se uskuteční již 2. ročník 
Dne venkova. Ten proběhne v  sobotu 29. 
září od 10 do 18 hodin.

Lesy, rybníky, pole, louky, ale také 
živá kultura a  kreativní lidé... To vše patří 
ke  žďárskému zámku (bývalému klášteru) 
už od  jeho založení ve  13. století. Pojďte  
nahlédnout pod pokličku dnešního živo-

ta na venkově. Letos s aktuálním tématem 
sucha! „Návštěvníci si budou moct vyzkoušet 
stromolezectví, lovení pstruhů, ochutnat zvě-
řinové speciality z  místních lesů nebo opéct 
jablko, brambor či špekáček,“ doplňuje Her-
berová.

Podrobnosti o  všech akcích, vstup-
ném a  časech najdete na  webu 
www.zamekzdar.cz.

 (red)

Zámek si připomene vznik Československa i místní venkov
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Program
14.00 

Hudební vystoupení ZUŠ Františka Drdly

14.00 – 19.00
Mimořádná expozice v Masarykově 
pokoji. Příběh přátelství

Za časů Velišových. Komentované 
prohlídky a dobové scénky

Rekonstrukce dobové fotografie 
s historickými automobily

15.00
Vernisáž výstavy Kláry Klose 

16.00
Taneční vystoupení ZUŠ Františka Drdly

17.00
VerVia. Bubnování

18.00
Přivítání Veliše

19.30
Po stopách historie
Koncert Komorní filharmonie Pardubice

21.30 – 24.00
Posezení v nádvoří

V  červnu letošního roku proběhlo slav-
nostní předání Ceny města Žďáru nad 
Sázavou, kterou získal dlouholetý peda-
gog a  sbormistr Jiří Libra. Pomalu, ale 
jistě se blíží konec roku, do  kdy můžete 
nominovat své spoluobčany, o nichž jste 
přesvědčeni, že by měli také za své záslu-

hy získat Cenu města Žďáru nad Sázavou.

Pojďme si ale ještě připomenout příběh 
letošního držitele ocenění. Tento na  první 
pohled nenápadný muž se zasloužil o repre-
zentaci města na  poli hudby nejen doma, 
ale i v zahraničí. Je tomu již 45 let, kdy stál 

u zrodu pěveckého sboru Žďáráček, v němž 
jako sbormistr působil až do roku 2000. Tak-
též se zasloužil o založení pěveckého sboru 
nejmenších dětí Cvrčci. Jeho jméno je spo-
jeno i  s  úspěchem smíšeného komorního 
sboru Musica Sarensis. Pod jeho taktovkou 
získal sbor Musica Sarensis četná významná 
ocenění na mezinárodních pěveckých sou-
těžích. Největšího úspěchu dosáhl v  roce 
1997, kdy zvítězil v soutěži Orlando di Lasso 
v Římě. Samotný Jiří Libra zde převzal oce-
nění za jeden ze tří nejlepších dirigentských 
výkonů soutěže. 

Město Žďár nad Sázavou každoročně 
oceňuje na  základě podnětů občanů zají-
mavé osobnosti v  oblasti kultury, sportu, 
vzdělávání, vědy nebo veřejného života. 
Vedení města si dovoluje požádat občany 
o  pomoc při vyhledávání osobností, které 
se dlouhodobě při své profesi, aktivitách 
a činnostech zasazují o rozvoj města. Uvítá 
aktivní zapojení široké veřejnosti do výběru, 
protože chce ocenit ty, kteří veřejnost něja-
kým způsobem oslovili. Návrhy na ocenění 
je možné podávat do konce roku 2018. Po-
drobné informace jsou k dispozici na webu 
města v záložce Město. 

(red)

Znáte inspirativní spoluobčany? Navrhněte je na Cenu města

Čistota ovzduší a  ekologické způsoby 
dopravy jsou v  současné době často 
slýchané pojmy. Ne každý ale měl příle-
žitost zjistit, jak elektromobily, elektro-
kola a elektrokoloběžky vypadají a jak se 
s  nimi jezdí. Proto se Žďár nad Sázavou 
rozhodl zapojit do celoevropské akce Ev-
ropský týden mobility.

Různé druhy elektromobilů, elektrokol 
a elektrokoloběžek si budete moci bezplat-
ně vyzkoušet ve čtvrtek 20. září od 13 do 17 
hodin na  náměstí Republiky. Neváhejte 
a přijďte se sami přesvědčit, že elektromobil 
při rozjíždění „neskáče“, protože nepotře-
buje spojku ani řadicí páku. Díky tomu je 
ideálním vozidlem do  městského provozu. 
Zjistíte také, že elektrokolo je překvapivě 
pohodlné a snadno ovladatelné. Na případ-
né dotazy ochotně odpoví majitelé a  pro-
dejci těchto dopravních prostředků. Dva 
elektromobily a  další prostředky zajistilo 
rovněž sdružení Regio 2020.

Součástí předváděcí akce budou i  kví-
zy o  bezpečnosti silničního provozu, které 
připravila Městská policie ve  spolupráci 
s  Českým červeným křížem. Otázky ohled-
ně nabíjení a nabíjecích stanic kvalifikovaně 
zodpoví přítomní zástupci firmy Elmont a E.
ON.

Město Žďár nad Sázavou se tímto přidalo 
k projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vy-
sočina s ukázkami forem udržitelné mobili-
ty, který organizuje Kraj Vysočina. Zástupci 

Kraje Vysočina budou dopoledne prezen-
tovat myšlenky čisté mobility na žďárských 
středních školách.

Neváhejte a přijďte!

(red)

Elektromobil neskáče. Přijďte se o tom sami přesvědčit

Elektromobil značky Kia na žďárském náměstí Foto: archiv

Přijďte se podívat a oslavit spolu s námi 
dokončení projektu obnovy bývalého 
Hotelu Veliš!

V průběhu obnovy získal kdysi skvostný 
hotel a  později smutná připomínka vlastní 
zašlé slávy nový účel využití. V  Rezidenci 
Veliš vzniklo 15 bytů, kavárna, cukrárna, 
minipivovar, pobočka pojišťovny, reprezen-
tační salonek a  několik menších osobitých 
obchodních prostor, které jsou zatím v na-
bídce k pronájmu. Ty čekají na nové uživa-
tele, kteří přijdou se svým nápadem, vstou-
pí do  příběhu tohoto výjimečného domu 
a vdechnou prostorám nový život. 

Veliš nás před čtyřmi lety na  první se-
tkání chytil za srdce a už nás nepustil. Kdysi 
krásný secesní dům na  náměstí přece stojí 
za  to, aby se mu vrátila jeho bývalá krása. 
Historie domu sahá až do  doby Karla IV. 
V době jagelonské byl dům sídlem purkra-
bího. Každý stavební sloh od  gotiky přes 
renesanci, baroko, klasicismus až po secesi 
zanechal na domě svou stopu.

 Ve chvíli, kdy jsme se rozhodli pro obno-
vu Veliše, ocitli jsme se na startovním můst-
ku vysokého tobogánu.

Plánujeme rekonstrukci. Před námi se 
vynořila téměř neprostupná hradba naří-
zení, předpisů, pokynů a vyhlášek. Prodrali 
jsme se tou spletí a tobogán nás unáší dál. 
Máme za  sebou stavební povolení i  výbě-
rové řízení na dodavatele stavby. Dům nás 
v každé chvíli dokáže překvapit. Po odhale-
ní konstrukcí zjišťujeme, že stav je mnohem 
horší, než jsme očekávali. Rozsah prací vy-
soce překračuje původní projekt a  rozpo-
čet. Máme štěstí, že na to nejsme sami. Při 
realizaci se setkáváme se skutečnými mistry 
svého oboru. Obdivujeme jejich fortel a je-
jich schopnost nacházet řešení nenadálých 

problémů. Na prvním místě děkujeme týmu 
dodavatele, brněnské stavební společnosti 
Tocháček a  Luboši Petříčkovi, který zajiš-
ťoval technický dozor. Za  vstřícný postoj 
vděčíme vedení města Žďár i pracovníkům 
úřadu a institucí. A v neposlední řadě vám, 
kteří jste nám a našemu projektu věřili a dr-
želi jste nám palce.

Zednický mistr pan Vladimír Bláha při od-
stranění omítek se sytě červeným nátěrem 
a nápisem „Havana Rum“ nečekaně nachází 
renesanční klenby s  výmalbou rostlinnými 
motivy. Restaurátor pan Pavel Procházka 
se pouští do  obnovy renesančních kleneb 
i maleb s erby. Rovinka, sešup a jedeme dál. 

Začátkem března dokončujeme a  pře-
dáváme do užívání byty a během léta i cuk-
rárnu, pobočku pojišťovny Kooperativa, 
zahrádku a  parkoviště ve  dvoře a  ateliér 
v půdních prostorách. Závěrečná rovinka. 

Chvílemi nám v  zákrutách tobogánu 
bylo úzko, ale věříme, že vše stálo za to a ob-
nova kulturní památky se podařila. Teď nás 
těší, že Rezidence Veliš ožívá. Za  čtyři roky 
práce na obnově Veliše jsme poznali mnoho 
báječných lidí. S  nimi i  s Vámi chceme teď 
oslavit, že se nám podařilo uskutečnit naši 
vizi, a  věříme, že závěr nebude jen velké 
šplouchnutí!

V  sobotu 15. září ožije Rezidence Veliš 
hudbou, tancem, výtvarným uměním a pří-
běhy, které prožívali lidé za časů Velišových. 

V rámci mimořádné expozice Příběh přá-
telství budou vůbec poprvé zpřístupněny 
dopisy Alice Masarykové její přítelkyni Emě 
Keprtové, která spolu s manželem Josefem 
Keprtou byla ochránkyní Alice a  Charlotte 
Masarykových v době 1. světové války.

Během odpoledne se můžete setkat 
s malířkou a sochařkou Klárou Klose na ver-
nisáži její výstavy v prostorách přístupných 

z  průjezdu Rezidence Veliš. Před Rezidencí 
upoutají pozornost automobily, které stá-
valy před Hotelem Veliš ve třicátých letech, 
a  také vystoupení žáků Základní umělecké 
školy Františka Drdly. 

Program vyvrcholí slavnostním koncer-
tem v nádvoří Veliše ke 100. výročí republi-
ky. Od půl osmé vystoupí Komorní filharmo-
nie Pardubice s  komponovaným pořadem 
Po stopách historie. Výtěžek akce bude vě-
nován občanskému sdružení VerVia na pod-
poru rodin s hendikepovanými dětmi. 

Vlasta Ulrichová

Rezidence Veliš ožívá. Přijďte na slavnostní otevření

Rekonstruované prostory v Rezidenci Veliš Foto: Miloš Šálek

Nová fasáda Foto: Miloš Šálek

Jiří Libra přebírá Cenu města Žďáru nad Sázavou Foto: Petr Nedvěd

Víte, že...

... v  roce 2017 MHD Žďár přepravila 
1 032 128 osob a najela 337 755 km? To je 
stejná vzdálenost jako ze Země na Měsíc.
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Město pro rodiny, město pro důstojný ži-
vot všech generací

Je to nenápadné, ale propojení generací 
můžeme vidět každé ráno na  přechodech 
pro chodce – dětem už pomáhá 6 bezpeč-
nostních asistentů. Mezigenerační soužití je 
slyšet i při čtení pro seniory, při akcích ško-
láků seniorům. Bylo otevřeno Senior kino. 
Na  rekonstruovaných dětských hřištích 
a  volnočasových plochách působí „patro-
ni“ různého věku. Dětské dopravní hřiště je 
otevřeno každé odpoledne, o  prázdninách 
celý den pro všechny. Je hotová strategie 
pro vyloučené lokality. Došlo k  uklidnění 

v lokalitě Stalingrad. K tomu přispělo zříze-
ní a rozšíření počtu asistentů prevence kri-
minality z  původních dvou na  čtyři, výběr 
domovníků, soustavná práce s  nájemníky, 
zapojení občanů do  veřejně prospěšných 
prací. A obecně prospěšné práce jsou vidi-
telné i díky těm, kteří jsou do nich zapojeni, 
díky jejich vedoucímu. V  této oblasti pod-
porujeme neziskovky, samo město na  vše 
nestačí a ani to líp neumí. Probíhá jednání 
s  Krajem a  budoucím poskytovatelem slu-
žeb v domově se zvláštním režimem – rozší-
ření ze 40 na 120 lůžek.

Zdeněk Kulhánek

Koncepční přístup k  rozvoji města 
ve  všech oblastech se zapojením veřej-
nosti a odborníků
Dvakrát měř, jednou řež. 

Ještě před pár lety měl Žďár jeden z nej-
důležitějších dokumentů Strategický plán 
rozvoje města identický s Humpolcem. Na-
hrazení invence klávesovou zkratkou Crtl+C 
a  Ctrl+V bylo velmi krátkozraké. Nově při-
jatý Strategický plán rozvoje města, který 
již autenticky říká, jak se naše město bude 
v následujících letech rozvíjet, byl vypraco-
ván se zapojením široké odborné, ale i laic-
ké veřejnosti. 
Více hlav více ví. 

Téměř 600 Žďáráků se zapojilo do anke-
ty ohledně priorit širšího centra města. Tím 
určili nejbolestivější místa našeho centra 
a stanovili pořadí jejich rekonstrukce. 

Žádný učený z nebe nespadl. 
Již téměř tři roky má Žďár svého měst-

ského architekta. Tento architekt není úřed-
níkem, který něco zakazuje, přikazuje, ome-
zuje. Městský architekt vám rád a  zdarma 
poradí při stavbě nebo rekonstrukci vašeho 
domu tak, abyste se vyvarovali možných 
a mnohdy i velmi nákladných chyb. 
Bez lidí to nejde… 

Jen v horizontu tří let na Klafaru vznikne 
jak v  bytových, tak i  v  rodinných domech 
téměř 160 bytových jednotek. Díky těmto 
novým domovům se naše město přestane 
vylidňovat. 
Nejen chlebem živ je člověk. 

Žďár žije kulturou. Jak? To vám již poví 
další radní. 

Radek Zlesák
pokračování na straně 12

Město Žďár nad Sázavou organizuje 
v období od 8. do 19. října 2018 na ce-
lém území města tradiční podzimní 
úklid. 

Ve dnech 4. až 6. října 2018 se usku-
teční svoz nebezpečného odpadu. Při 
tomto sběru je možné odložit pouze 
odpady s  nebezpečnými vlastnostmi - 
například rádia, televizory, ledničky, ple-
chovky, nádoby od  barev, laků, ředidel, 
zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné 
obaly znečištěné škodlivinami. 

„Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale 

jsou stále kompletní, jsou odevzdány zdar-
ma ve  zpětném odběru k  dalšímu využití. 
Nekompletní elektrospotřebiče už musí 
být zlikvidovány jako odpad na  skládce 
nebezpečného odpadu a město za ně pla-
tí nemalé finanční prostředky,“ vysvětlila 
pracovnice odboru komunálních služeb 
Miluše Kozáková. „Žádáme občany, aby 
všechny odpady předávali pracovníkům 
firmy přímo na stanovišti k autu,“ doplnila 
Kozáková. 

Po ukončení mobilního svozu je mož-
no uložit nebezpečné a  další odpady 
na sběrném dvoře. Ten je celoročně ote-

vřený ve  všední dny od  6 do  17 hodin 
a v sobotu od 7 do 13 hodin.

Ve dnech od 8. do 19. října 2018 bu-
dou na obvyklých stanovištích ve městě 
rozmístěny velkoobjemové kontejnery 
na  objemný odpad a  odpad ze zeleně. 
Objemný odpad bude odvezen na sklád-
ku do  Ronova a  odpad ze zeleně bude 
zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře 
nad Sázavou. 

Do  konce listopadu se biopopelnice 
budou vyvážet jednou týdně.

Rozdané kompostéry a baterkománie
V  době od  června do  září jsme vydali 

občanům Žďáru a  místních částí 300 kusů 
kompostérů. Město na jejich nákup získalo 
85% dotaci.

Do  15. října 2018 stále probíhá soutěž 
ve  sběru baterií ve  spolupráci s  krajským 
úřadem a  kolektivním systémem ECOBAT. 
Žádáme občany, aby podpořili tuto akci, při 
které vítězné město v Kraji Vysočina obdrží 
příspěvek na charitativní projekt. Baterie lze 
odevzdat u  informační kanceláře na  měst-
ském úřadě i na sběrný dvůr. (oks)

Blíží se podzimní úklid města. Kdy a jak jej můžete využít?

pondělí 8. října 2018 hodina pondělí 15. října 2018 hodina

Dvorská 13.00 - 14.30 Sadová 13.00 - 14.30

U Táferny 15.00 - 16.30 Nábřežní 15.00 - 16.30

Bezručova (u fotb. hřiště) 17.00 - 18.30 Střední zdravotnická škola 17.00 - 18.30

úterý 9. října 2018 hodina úterý 16. října 2018 hodina

Šípková 13.00 - 14.30 Okružní dolní - V Zahrádkách 13.00 - 14.30

Purkyňova 15.00 - 16.30 U Jezu 15.00 - 16.30

Vejmluvova 17.00 - 18.30 sídl. Klafar (u Orlovny) 17.00 - 18.30

středa 10. října 2018 hodina středa 17. října 2018 hodina

Bratří Čapků 13.00 - 14.30 Kavánova 13.00 - 14.30

Vnitřní 15.00 - 16.30 Pelikánova - Jamborova 15.00 - 16.30

Nová 17.00 - 18.30 KD Vysočany 17.00 - 18.30

čtvrtek 11. října 2018 hodina čtvrtek 18. října 2018 hodina

Květná - Luční 13.00 - 14.30 Lučiny 13.00 - 14.30

KD Vysočany 15.00 - 16.30 Vodojem (točna MHD) 15.00 - 16.30

Veselská u školky 17.00 - 18.30 Klafar - Libická (u byt. domu) 17.00 - 18.30

pátek 12. října 2018 hodina pátek 19. října 2018 hodina

Novoměstská 13.00 - 14.30 Vnitřní 13.00 - 14.30

Polní 15.00 - 16.30 Květná - Luční 15.00 - 16.30

Vodojem (točna MHD) 17.00 - 18.30 U Hrázek 17.00 - 18.30

sobota 13. října 2018 hodina sobota 13. října 2018 hodina

Mělkovice 7.00 - 8.15 Radonín 10.15 - 11.30

Veselíčko 8.30 - 9.45 Stržanov 12.00 - 13.15

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery na  nebezpečný 
odpad

čtvrtek 4. října 2018 hodina

Bezručova - U Pily 14.30 - 14.55

U Táferny 15.00 - 15.25

Dvorská 15.30 - 15.55

Vejmluvova (u obchodu) 16.00 - 16.25

Bezručova (u fotb. hřiště) 16.30 - 16.55

Nová (zast.MHD) 17.00 - 17.25

Kulturní dům, Vysočany 17.30 - 17.55

pátek 5. října 2018 hodina

Květná (zastávka MHD) 14.30 - 14.55

Dům kultury, Libušín 15.00 - 15.25

Bratří Čapků (stánek PNS) 15.30 - 15.55

na Rybníčku 16.00 - 16.25

Střední zdravotnická škola 16.30 - 16.55

Pelikánova - Jamborova 17.00 - 17.25

Vodojem (točna MHD) 17.30 - 17.55

sobota 6. října 2018 hodina

Stržanov 7.00 - 7.15

Radonín 7.30 - 7.45

Radonín - č. pop. 14 7.50 - 7.55

Radonín - č. pop. 13 8.00 - 8.05

Mělkovice 8.20 - 8.30

Mělkovice - č. pop. 386 8.35 - 8.40

Mělkovice - č. pop. 306 8.45 - 8.50

Veselíčko 9.00 - 9.15

U Jezu 9.30 - 9.55

Okružní dolní - V Zahrádkách 10.00 - 10.25

Klafar u Orlovny 10.30 - 10.55

Ilustrační foto Foto: Jakub Axman

Informovanost občanů, otevřenost 
a transparentnost radnice

Proč je to důležité? Prostředky města, čili 
daňových poplatníků, jsou díky zveřejňová-
ní informací pod veřejnou kontrolou. Každý 
vidí, za co a  jak se utrácí, a může posoudit 
přiměřenost částek nebo jejich smysl. Tím 
se výrazně snižuje riziko korupce a kliente-
lismu. Občané jsou zároveň předem infor-
mováni, o čem se bude rozhodovat a proč. 

 Jako Rada města jsme hned po nástupu 
v  roce 2014 vyhodnotili, že v  této oblasti 
mělo město značné rezervy, a  postupně 
jsme zavedli řadu nástrojů, které nedostat-
ky vyřešily. Co jsme zavedli a dříve nebylo:

• Klikací rozpočet na  webu – až 
na úroveň faktur je vidět, za co město utrá-
celo

• Zveřejňování materiálů a  zápisů 
z  Rady města – občan ví, o  čem se bude 
Rada rozhodovat a může na to předem re-
agovat, ptát se

• Zveřejňujeme veškeré uzavřené 
smlouvy města, týká se to i  příspěvkových 
organizací

• Radniční zpravodaj – byl dán pro-
stor pro názory občanů a opozice

• Využíváme ankety, setkání v  mís-
tech, webovou dotazovnu a  aplikaci Lepší 
místo, radniční zpravodaj a  facebook k  in-
formování občanů nebo získávání jejich ná-
zorů; vždy došlo k setkání starosty s autory 
petic

• Ze všech jednání výborů a komisí 
jsou pořizovány zápisy, které jsou zveřejňo-
vány 

Martin Mrkos

V minulém čísle Žďárského zpravodaje jsme přinesli rozhovor se starostou a místostarostou. Tedy osobami, které se na řízení města 
podílí svou každodenní prací. Nejsou však jediní, kteří za správou města stojí. Ruku v ruce pracují s městskou radou, která se pravi-
delně schází jednou za čtrnáct dní a mezitím každý ze sedmi radních pracuje na svěřených úkolech. Všichni radní dostali příležitost 
vyjádřit se krátce k některým tématům, kterými se rada zabývala v uplynulém funkčním období.

Jak si stojí rada města v zrcadle programového prohlášení?

Martin
Mrkos

radní 
Žďáru nad Sázavou

• pracuje jako ekonom
• kandidoval za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO
• má jedno dítě
• největší zálibou je sport a cestování

Zdeněk
Kulhánek

radní 
Žďáru nad Sázavou

• pracuje jako školní psycholog  
a lektor vzdělávacích kurzů

• kandidoval za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO
• ženatý, má dvě děti a dvě vnoučata
• největší zálibou je kolo, lyže a četba

Radek
Zlesák

radní 
Žďáru nad Sázavou

• pracuje jako poslanec PSP ČR
• kandidoval za ANO 2011
• ženatý, má jedno dítě
• největší zálibou je rodina a dobrovol-

nická činnost
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Ztráty a nálezy
Ztraceno Nalezeno
Učebnice   na ulici Vysocká
Svazek klíčů  na ulici Haškova
Hodinky  na hřišti
Doklady k vozidlu  na náměstí Republiky
Mobilní telefon  na ulici Jihlavská
Cestovní taška + oblečení  předáno z ČD
Mobilní telefon  předán z ČD
Pánská bunda  předána z ČD
Kšiltovka  předána z ČD
Mobilní telefon  předán z ČD
2x čepice  předány z ČD
Dioptrické brýle  předány z ČD
Taška + oblečení + obuv  předáno z ČD
Svazek klíčů  na ulici Horní
Svazek klíčů  na místní komunikaci
1 klíč + štítek  na ulici Revoluční
Svazek klíčů  na ulici Novoměstská
Peněženka + doklady  předána z ČD
Svazek klíčů  na náměstí Republiky
MP3, sluchátka, tachometr, řetízek,mobilní 
telefon  v rekreačním areálu Pilská nádrž
Aktovka + tablet  na náměstí Republiky
Svazek klíčů  na ulici Hlohová
Svazek klíčů  u Horního rybníku
Svazek klíčů  u Lidlu
Svazek klíčů  u Orlovny
Svazek klíčů  u Věžičky
Dálkové ovládání  na náměstí Republiky
Mobilní telefon  na náměstí Republiky

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

Během letních prázdnin došlo k vysokotlakému čištění kontejnerů na tříděný i směsný odpad. Všechny kontejnery patří 
městu. Čištění zajistila společnost Úsvit, o. p. s. O vývoz se již mnoho let stará firma AVE (dříve ODAS).

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy a opravy

Před Po

Místo odběru Studánka U Křiváku
Stav vody není pitná
Datum odběru 1. srpna 2018
Čas odběru 8.00

Místo odběru Studánka Salvátorka
Stav vody není pitná
Datum odběru 1. srpna 2018
Čas odběru 8.20

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

(red)

Rozbor studánek

Letošní léto je v pořadí již páté velmi hor-
ké. V součtu s krátkou a nepříliš intenziv-
ní zimou se z tohoto mixu stává pro ko-
loběh vody děsivý elixír. Co to dnes pro 
občany i společnost znamená?

V důsledku těchto jevů můžeme pozoro-
vat snížené hladiny řek, potoků, rybníků či 
přehrad. Rovněž hladina spodních vod je tě-
mito vlivy negativně ovlivněna. Z toho dů-
vodu by si měli občané rozmyslet, k  jakým 
účelům a v jakém množství vodu využívají. 
„Určitě bych dnes nedoporučil využívat vodu 
pro napouštění bazénů, velkou závlahu, svla-
žování povrchů nebo k  čištění automobilů či 
jiných strojů,“ upozorňuje Jaroslav Doubek, 
vedoucí odboru životního prostředí.

Řešení těchto problémů ale nelze re-
alizovat v  krátké době. Je třeba k  situaci 
přistoupit komplexně a  řešit ji od  úrovně 
občanů a obcí, přes kraje, až po vládu, resp. 
poslance a senátory. „Každý z nás se musí za-
myslet, zda využívá vodu s rozmyslem. Napří-

klad zemědělské hospodaření je odvětví, kde 
je nutno zavést opatření k zabránění rychlého 
odtoku srážkových vod z povrchu půdy,“ do-
dává Doubek. Obce mohou ke stavu přispět 
třeba tím, že vytvoří jímky na  dešťovou 
vodu, kterou poté mohou použít na zkrápě-
ní rozehřátých komunikací, zalévání trávní-
ků na obecních pozemcích či výsadby dře-
vin. Ještě podstatnější je ale přispění vlády, 
která nastaví jasná pravidla pro zemědělce, 
lesníky nebo průmyslové firmy tak, aby 
v případě dlouhodobého sucha nepřispívali 
ke zhoršení situace.

Dnes již můžeme hlavně doufat, že při-
jde brzké ochlazení počasí s  množstvím 
dlouhodobějších srážek a nadcházející zima 
bude trvat alespoň tři měsíce. To jsou však 
vlivy, které nikdo z  nás příliš neovlivní. Co 
ale ovlivnit můžeme, je zadržení srážkových 
vod v krajině a zemědělské půdě či jejich jí-
mání a využití k závlahám ve městech. 

(red)

Boj se suchem není otázkou jednoho roku

Vyschlé břehy u nádrže Staviště. Foto: Hana Vykoukalová

Děti pomohly zkrášlit vývěsky na úřadě

Ilustrační foto Foto: Jakub Axman

Již od června můžete najít nově uprave-
né vývěsky v 1. patře městského úřadu. 
Žáci ze Základní umělecké školy je uděla-
li hezčí a přátelštější.

Na nových vývěskách najdete informace 
o evidenci obyvatel, občanských průkazech 
a cestovních pasech.

(red)

Martin Nečas je český hokejový útočník, 
který od roku 2017 působí v týmu Caro-
lina Hurricanes v NHL. Narodil se na Vy-
sočině a vyrůstal ve Žďáře nad Sázavou, 
kde také začal bruslit a hrát hokej. Odtud 
vedla jeho cesta do  hokejového týmu 
Kometa Brno. Je stabilní člen české ho-
kejové reprezentace. Do Žďáru se na léto 
vrátil, aby si v exhibičním zápase připo-
menul spolu s ostatními 80. výročí vzni-
ku žďárského hokejového týmu.

Před rokem jste byl prvním Čechem, kte-
rého si vybral tým zámořské NHL (v  ten 
rok). Jak na ten moment dnes vzpomíná-
te?

Tak určitě to bylo fajn. Chystal a  připravoval 
jsem se na  to poslední rok, co jsem hrál v  Brně 
v Kometě, a jsem rád, že to takhle vyšlo. Byl to te-
prve takový začátek do vstupu do NHL a letos se 
celý léto připravuji na to, abych tam mohl hrát už 
celou sezónu.

Byly to v  té době jen čtyři roky nazpět, 
kdy jste nastupoval ještě za žďárský ho-
kejový klub. Je to veliká změna dostat se 

z naší haly na Bouchalkách do největších 
stadionů v Americe. Kdo vám v této cestě 
nejvíce pomohl? 

Určitě tady byli výborní trenéři. Měli jsme dob-
rou partu kluků a hodně z nich se dostalo nahoru. 
Ať už je to Tomáš Hávránek, Ondra Trejbal nebo 
Martin Kaut, kterého draftovali v  letošním roce 
jako šestnáctého. Takže jsme měli mezi sebou 
zdravou konkurenci a pořád jsme se předháněli. 
Hodně mi také dalo, když nás zde trénoval pan 
Sobotka. Pak jsem odešel do Brna a tam už jsem 
dostal šanci v  Áčku a  už to byla zas trošku jiná 
úroveň hokeje. Ale ten začátek byl tady ve Žďáře 
a toho si moc vážím. A ještě určitě musím vzpo-
menout na Jaromíra Pytlíka, který mi toho hodně 
dal, když jsem za ním jezdil.

Jak vzpomínáte na  hokejové začátky 
a první sezóny ve Žďáře?

Já si úplně pamatuji, jak jsme se s  mamkou 
chodili dívat na Senátory. A i proto mě to možná 
tak chytlo, jak jsme tu byli často. Pak jsem chodil 
na nábory. A hrozně mě to v  té době chytlo, už 
od mala jsem ten hokej žral. To bylo to důležité, 
proč ten hokej hraju, protože mě to hrozně baví.

Vidíte nějakou zásadní a  jednoduchou 
věc, kterou by město dnes mohlo udělat, 
aby pomohlo místním hokejistům? 

Myslím, že by bylo dobré, kdyby šlo víc peněz 
na hokej. Na  to, jaké skromné poměry zde jsou, 
tak je tu těch hokejistů hodně. A kdyby to město 
podpořilo trochu víc, tak se udělá lepší zázemí 
a Žďár by mohl pomýšlet daleko výš. Hlavně by 
bylo fajn, kdyby tu mohli koupit nějaké pomůcky 
na led pro ty nejmenší, protože když se to nenau-
číte jako malý kluk, tak pak už se to nenaučíte. Jak 
říkám, je to hodně o penězích.

Jak na svůj rodný kraj vzpomínáte? Vra-
cíte se sem na Vysočinu ještě někdy? 

Já tady teď bydlím s rodiči přes léto a mám to 
tady rád. Žďár je moje město a tady jsem vyrůstal, 
takže se sem vždycky rád vrátím. A celkově Vyso-
činu mám fakt rád. Ale je pravda, že hodně cestuji 
a možná i proto mám k našemu městu vztah.

Máte nějaký tip pro mladé, začínající ho-
kejisty, co by měli dělat, aby se jednou 
třeba dostali až tam, kde jste dnes vy?

Pro ně je hrozně důležitý, aby trávili čas ven-
ku, aby pořád něco dělali a hýbali se. Je jedno, co 
dělají, jestli s míčkem, s hokejkou, ale musí něco 
dělat. Nesmí sedět doma nebo u  počítače, pro-
tože to je nikam moc neposune. A myslím, že je 
to i větší zábava být venku. Já když si vzpomenu 
na svoje dětství, tak jsme byli pořád venku a hráli 
jsme kde co, ale podstatné bylo něco dělat. Tam 
jsem se naučil hodně ze svojí šikovnosti.

Pamatujete si, kdy jste poprvé stál 
na bruslích na ledu?

To bylo asi tady na  stadionu na  náboru. 
A bruslení byla jedna z věcí, co mi od mala oprav-
du šla. Mamka vždycky říká, že mě vozila sem 
na led, vysadila mě z kočáru, abych mohl bruslit.

Děkuji za rozhovor.
 Jakub Axman

ROZHOVOR: S Martinem Nečasem o hokejových začátcích

Martin Nečas Foto: Petr Nedvěd

Město Žďár nad Sázavou opět nabízí ob-
čanům omezené množství tašek na třídě-
ní odpadů.

Od  10. září je bude možno získat v  in-
formační kanceláři (hned při vstupu do bu-
dovy) městského úřadu. Podmínkou pro 
vydání je předložení občanského průkazu 
s  trvalým pobytem ve  Žďáře nad Sázavou. 
Přednost mají ti, kteří nevyužili tuto mož-
nost v minulých letech.

Tašky jsou z  odolného recyklovaného 
materiálu a  jsou omyvatelné. Lze je k sobě 
spojit suchým zipem. Jejich použití je opa-
kované. OKS

Třídící tašky

Na exhibiční zápas při-
šlo téměř 3 tisíce lidí
Těžko si jen představit povedenější 
oslavu osmdesáti let žďárského hokeje. 
Na Bouchalky se sjely ty největší hokejo-
vé hvězdy, které z tohoto maličkého sta-
dionu vyšly do světa. 

Fanoušci si již od  odpoledne užívali 
skvělou atmosféru u zimního stadionu, kde 
probíhala autogramiáda. Fronta, jež stála až 
na parkoviště jen podtrhovala zájem o pod-
pisy žďárských hvězd. Show gradovala při 
samotné exhibici. Téměř tři tisíce fanoušků 
viděly přes dvacet branek, skvělé akce ane-
bo Tomáše Rolinka v brankářské výstroji! 

SKLH Žďár nad Sázavou
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Aktivní řešení otázek podpory podniká-
ní, zaměstnanosti a vzdělávání

Společná deklarace RM k  tématům ak-
tivního řešení otázek podpory podnikání, 
zaměstnanosti a  vzdělávání samozřejmě 
nezůstala v tomto volebním období bez po-
všimnutí. Město ZR se stalo organizátorem 
pravidelných společných setkávání s nejvý-
znamnějšími zaměstnavateli a  podnikateli 
ve městě s cílem vzájemné diskuse a koor-
dinace potřeb rozvoje firem a  s  tím spoje-
né rozšiřování nabídky zaměstnání našich 
spoluobčanů v  regionu. Stávající průmys-
lová zóna je zaplněna, a  tudíž nelze uspo-
kojit stávající poptávky a  požadavky firem 
a  podnikatelů na  umístění jejich nových 
výrobních prostor. Hmatatelným důkazem 
řešení tohoto problému je navázání spolu-

práce s  agenturou pro podporu podnikání 
a  investic CZECHINVEST zaměřenou na  vy-
hledávání možných investorů a  vytvoření 
podmínek pro rozvoj další nové části prů-
myslové zóny na  ulici Jamská. Upozaděn 
nezůstal ani rozvoj předškolního a  školní-
ho vzdělávání. ZŠ 3 na  ulici Komenského 
se podařilo navrátit kredit kvalitní školy, 
o čem svědčí poslední zápis dětí do 1. tříd. 
RM podpořila vznik alternativní základní 
školy „Na radosti“ působící v prostorách ob-
chodní školy. Nelze opomenout ani zřízení 
a vytvoření zázemí s finanční podporou pro-
rodinným aktivitám s názvem „Family point“ 
a setkávání s možností vzdělávání našich se-
niorů s názvem „Senior point“. 

Rostislav Dvořák

Podpora sportovních a  volnočasových 
aktivit

Žďár je nazýván městem sportu. Je to 
především proto, že zde máme dlouhole-
tou klubovou tradici s  vynikajícími trenéry 
a odchovanci. Mám velkou radost, že se daří 
podporovat i  tuto oblast. Podpora, která 
směřuje pro jednotlivé oddíly, se navýšila 
za  poslední 4 roky o  deset procent. Dále 
bylo zacíleno i  na  sportoviště. Katastrofál-
ní a nevyhovující stav pro mladé fotbalisty 
a tenisty, kteří čítají přes 300 sportovců, řeší 
nově budované zázemí s nafukovací halou, 
včetně nového povrchu fotbalového hřiště, 
bez kterého by muselo být toto hřiště pro 

zápasy uzavřeno. Posvítili jsme si i na zimní 
stadion. A to doslova moderním led osvět-
lením ledové plochy. Žákovské a  doros-
tenecké hokejové kabiny prošly zásadní 
rekonstrukcí. Vše s  cílem zabezpečit pod-
mínky pro naše děti tak, aby je sport bavil 
a věnovaly se mu.

Rovněž pamatujeme i  na  volnočasové 
aktivity a organizace. Proto realizujeme re-
konstrukci bývalé vodárny na ulici 1. máje, 
na  kterou město získalo dotaci přes 8 mil. 
Kč. Právě zde sídlí Junák – český skaut, or-
ganizace, která má více jak stoletou tradici 
a zaměřuje se na výchovné programy dětí.

Josef Klement

Řešení otázky územního rozvoje a regu-
lace dopravy nejen na území města

Územní rozvoj města. Současné vedení 
města se zaměřilo na nákup všech pozem-
ků, které byly dostupné směrem na  Strža-
nov, za Klafarem, na rozvoj bydlení a rozšíře-
ní průmyslové zóny. Daří se zakomponovat 
některé změny územního plánu. Doprava 
je problém, který trápí všechny obyvate-
le. Frekventované silnice první třídy jsou 
v  současné době vedeny centrem města, 
průjezd osobních i nákladních vozů se ne-
ustále zvyšuje. Podařilo se dokončit „malý 

obchvat“ na Nové Město na Moravě, dokon-
čí se propojení ulic Brněnská a Jihlavská. Za-
čaly se přestavovat některé frekventované 
křižovatky, např. Neumannova – Novoměst-
ská, bude postaven „malý kruhový objezd“ 
na  ulici Studentská – Wonkova. Zvažují se 
varianty lepšího a  početnějšího parkování, 
což je velký problém zejména sídlišť. Pod-
porujeme cyklodopravu – rekonstrukce 
stávajících cyklostezek, výstavby nových 
a  řešení problematických úseků, např. cyk-
lostezka do Stržanova s nadjezdem silnice 1. 
třídy. Ludmila Řezníčková

Koncepční podpora cestovního ruchu 
ve městě

Od roku 1994, kdy byla Zelená hora za-
psána do  seznamu památek UNESCO, se 
stalo naše město cílem návštěvníků z celé-
ho světa. Podpora cestovního ruchu je pro-
to nesmírně důležitá nejenom z  pohledu 
regionálního rozvoje.

Velkým dluhem zůstává vybudování no-
vého TIC – letos v červnu proběhlo výběro-
vé řízení na  nového vedoucího a  tím byla 
odstartována transformace tohoto důleži-
tého zařízení.

Naše město se stalo členem Koruny Vy-
sočiny – díky tomu se výrazně zlepšila pre-
zentace města na celostátní úrovni .

Grantové programy na  obnovu kultur-
ních památek a  architektonicky cenných 
staveb jsou pevnou součástí rozpočtu. 

Grantové programy na  publikační čin-
nost umožňují publikovat regionální litera-

turu .
Město systematicky podporuje řadu 

kulturních akcí, jako je např. Diecézní pouť 
rodin, jejíž 15. ročník 1.9. proběhne a která 
do našeho města přivádí nové návštěvníky.

Velmi důležitá je vzájemná spolupráce 
s  rodem Kinských – v  roce 2016 byla měs-
tem dokončena náročná rekonstrukce par-
koviště v Zámku, včetně lávek podél barok-
ního mostu.

Novým partnerským městem se stal 
Chust – město na  Zakarpatské Ukrajině – 
s historicky blízkým vztahem k naší repub-
lice. 

Smart City zpřístupňuje naše město 
především mladé generaci. Rostoucí síť cy-
klostezek k nám zase láká vyznavače cyklo-
turistiky. V roce 2016 byla zprovozněna cyk-
lostezka na Nové Veselí a před zahájením je 
výstavba cyklostezky na Stržanov.

Romana Bělohlávková

transparentnost úřadu, zapojení občanů i plánování rozvoje

Transparentní a ekonomicky odpovědná 
správa města, úřadu a PO

Rozvíjet město znamená dobře hospo-
dařit. Dobré hospodaření pak znamená 
systém a jeho kontrolu. Přesně o to jsme se 
snažili. Za  peníze EU jsme zavedli on-line 
řízení financí všech městských organizací. 
To, co radní dříve viděl 2x ročně v  papíru, 
dnes vidí ihned na PC. Pravidla RM a práce 
Interního auditu sjednocují postupy tak, 
aby byly u všech stejné a porovnatelné. Ře-
ditelé PO nově procházejí po 6 letech znovu 
výběrem, ve kterém obhajují svou koncepci. 

Úspory v  řádu milionů ročně přinesly spo-
lečné aukce na energie či telefony, dnes tak 
voláme skoro zadarmo. Vstupem do  MAS 
Havlíčkův kraj jsme zvýšili šanci na  evrop-
ské dotace a  urychlili přípravu projektů. 
A vyplatilo se. 

Jen za poslední rok jsme úspěšní za více 
než 50 milionů. Zkontrolovali jsme i nájmy, 
kde to nebylo v tržních cenách, znovu jsme 
soutěžili. Nové pachtovní smlouvy na měst-
ská pole tak přinesly až čtyřnásobné navý-
šení ročních příjmů oproti roku 2014. 

Zdeněk Navrátil

Radní města hodnotí své čtyřleté působení. Zvýšila se

Zdeněk
Navrátil

starosta 
Žďáru nad Sázavou

• dříve působil jako projektový mana-
žer v oblasti strukturálních fondů

• kandidoval za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO
• má tři děti
• největší zálibou je sport a muzika

Rostislav
Dvořák

radní 
Žďáru nad Sázavou

• pracuje jako odborové organizace 
KOVO ŽĎAS, a.s.

• kandidoval za KDU-ČSL
• ženatý, má 3 dětí a 4 vnoučata
• největší zálibou je rekreační sport 

Radek
Černý

radní 
Žďáru nad Sázavou

• pracuje jako lékař - ortoped
• kandidoval za ODS
• ženatý, má dva syny
• největší zálibou je rodina a les

Romana
Bělohlávková

radní 
Žďáru nad Sázavou

• pracuje jako dětská lékařka a externí 
vyučující pediatrie

• kandidovala za KDU-ČSL
• vdaná, má 3 děti
• největší zálibou je rodina a přátelé

Ludmila
Řezníčková

radní 
Žďáru nad Sázavou

• pracuje jako vedoucí legislativy eko-
logické firmy

• kandidovala za ANO 2011
• vdaná, má 2 děti 
• největší zálibou je příroda a děti

Josef
Klement

místostarosta 
Žďáru nad Sázavou

• dříve pracoval jako manažer v  auto-
motive průmyslu

• kandidoval za KDU-ČSL
• má tři děti
• největší zálibou je rekreační sport

Podpora kulturních akcí
Slovo kultura vzniklo z  tvaru latinského 

slovesa colere s významem „ to, co má být 
pěstováno“. Ve starověku hlavně péče o úro-
du, protože plevel roste sám a o užitné plo-
diny se musí pečovat. Až mnohem později 
došlo k zacílení významu spíše cultura ani-
mi - péče o duši. A to je, oč tu běží, ale to je 
nedozírně široký pojem souvislostí, vnímá-
ní, vztahů, potřeb, víry, tradic, vzdělání, zvy-
ků, atd. Někteří modernisti to shrnují tak, že 
kultura je kompletní software společnosti. 

V  tom běžně konkrétním významu je 
město stvořitelem a podporovatelem mno-
ha kulturních, vzdělávacích, společenských 
institucí a  aktivit pro všechny generace. 
Nově opravené kino s  kvalitní dramatur-
gií se stává prestižní a  oblíbené v  širokém 
okolí. I  letňák za  kulturákem. Den Žďáru – 

Žďáráci - Žďárákům. Aby se nazapomínalo 
na zasloužilé, zavedlo nové vedení morální 
ocenění formou medaile za  zásluhy, Cenu 
města. Úspěšně se etablovaly pravidelné 
farmářské trhy. Novou formou finanční 
a komunitní podpory ožily místní části pa-
třící ke Žďáru. Důležitá je i finanční podpora 
ostatních pořadatelů formou grantových 
programů nebo dotací na  údržbu historic-
kých pamětihodností. Není prostor vyjme-
novat všechny tradiční i  nově vzniklé akti-
vity. Podmínky a  příležitosti ke  kulturnímu 
životu v  našem městě rozhodně jsou. Pak 
záleží na nás. Moderní technologie a sociál-
ní sítě na internetu jistě zkracují vzdálenosti, 
ale abychom i živí lidé měli k sobě blíž. 

 

Radek Černý
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Sociální služby
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Kdo jsme 
Domácí hospicová péče, jedna ze služeb 

Oblastní charity Žďár nad Sázavou, pomáhá 
umírajícím, jejich blízkým a  pozůstalým již 
10 let. Z původně malé služby je dnes velký 
tým odborníků, který poskytuje specializo-
vanou paliativní péči (pro osoby v pokroči-
lém stádiu nemoci) v domácnostech klientů 
po  celém území okresu Ždár nad Sázavou, 
nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Komu pomáháme
Služba je určena lidem, u  kterých byla 

ukončena léčba vedoucí k  uzdravení. Po-
sláním je umožnit nemocným dožít své dny 
v  okruhu blízkých tam, kde je jim dobře, 
tedy doma. Veškerá snaha týmu směřuje 
k  tomu, aby nemocný mohl prožít své po-
slední dny bez bolestí a  dalších nepříjem-
ných příznaků, doprovází jeho i  ty, kteří 
o něj pečují, a nabízí oporu pozůstalým.

Jak pomáháme
Služba je nastavena vždy na míru, podle 

potřeb nemocného a  jeho blízkých. Jedná 
se o  komplexní službu, která nabízí péči 
zdravotní, sociální, psychologickou i  du-
chovní. Zdravotní služba zahrnuje jak péči 
lékařskou, zaměřenou především na  tišení 
bolesti, tak odborné zdravotní úkony, po-
skytované zdravotními sestrami. K základní 
činnosti sociální složky patří pomoc při zvlá-
dání běžných úkonů péče o  vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně nebo pomoc při 
zajištění stravy apod. 

Služba rovněž zapůjčuje svým uživate-
lům potřebné zdravotnické pomůcky. Jed-
ná se např. o  elektrická polohovací lůžka, 
antidekubitní matrace, kyslíkové přístroje, 

odsávačky, antidekubitní pomůcky různých 
druhů, WC křesla apod. 

Domácí hospicová péče spolupracuje 
s psychologem a duchovními, kdy v případě 
zájmu a potřeby tuto pomoc zprostředkuje. 
Potřebuje-li si blízký pečující odpočinout 
nebo si vyřídit nějaké záležitosti a  vzdálit 
se od nemocného po nějaký čas, vykonává 
služba „dohled“ u  nemocného. Pracovnice 
služby doprovází nemocného i osoby blízké 
tímto nelehkým obdobím, nabízí pomoc-
nou ruku, naslouchají, sdílí radosti a boles-
ti, a  je-li to potřeba, zůstávají s nemocným 
a rodinou i ve chvíli nejtěžší. 

Denní poplatek za  poskytování Domácí 
hospicové péče je 20 korun. Výkony zdra-
votní služby jsou pro uživatele zdarma, jsou 
hrazeny ze zdravotního pojištění. Výše úhra-
dy sociální služby činí 80 korun za  hodinu 

podle skutečně spotřebovaného času ne-
zbytného k zajištění uvedených úkonů. Po-
kud poskytnutí úkonů netrvá celou hodinu, 
výše úhrady se poměrně krátí. Zapůjčení 
zdravotních a kompenzačních pomůcek se 
řídí ceníkem zápůjční služby, který je možný 
nalézt na www.zdar.charita.cz v sekci Do-
mácí hospicová péče.

Kde nás najdete
Služba je poskytována nepřetržitě 

dle potřeb uživatelů. Veřejnost nás najde 
na Horní 28, Žďár nad Sázavou, od pondělí 
do pátku od 7 do 15.30 hodin.

Vzhledem k  terénní povaze služby 
je nutná telefonická domluva předem 
na  telefonu 739  389  244 nebo e-mailu 
dhp@zdar.charita.cz.

 Jana Kincová Křížková

Domácí hospicová péče pomáhá ve Žďáře nad Sázavou již deset let

Ilustrační foto Foto: archiv

V říjnu proběhne na Vysočině Týden pěstounství
Ve  dnech 1. - 5. října 2018 proběhne 
v  Kraji Vysočina pod záštitou Krajské-
ho úřadu Týden pěstounství. Do akce se 
zapojily orgány sociálně-právní ochrany 
dětí při městských úřadech a  nestátní 
neziskové organizace z  různých koutů 
regionu. 

Občané Žďáru nad Sázavou a  okolí se 
mohou s  problematikou náhradní rodinné 

péče blíže seznámit na  sociálním odboru 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, kde je 
jejich dotazy připravena zodpovídat Ivana 
Lánová. Pohovořit si o  tom, jak podpořit 
všestranný vývoj dětí, které do  náhrad-
ní rodinné péče přichází, mohou zájemci 
na besedě na téma: Jak rozvíjet děti v rodi-
ně pomocí různých her a  technik. Besedu 
pro pěstouny a  veřejnost pořádá 3. října 
od 15 hodin pod oblastní charitou centrum 

pro rodiče s dětmi Kopretina. Ve čtvrtek se 
pak se subjekty působícími na úseku zpro-
středkování náhradní rodinné péče setkají 
návštěvníci Nákupního centra City park Jih-
lava, pro které je zároveň připraven bohatý 
doprovodný program. Zakončení Týdne 
pěstounství proběhne společně s  poděko-
váním pěstounům 5. října na Dni pěstoun-
ských rodin v Rodinném parku Robinson.

Alena Egersdorfová

Blíží se preventivní program pro starší řidiče. Letos i ve Žďáře
Senior bez nehod je název projektu, kte-
rý přijede i  do  našeho města. Žďár nad 
Sázavou ve  spolupráci se Senior Poin-
tem všechny srdečně zve 25. září do Kina 
Vysočina. Ve  dvou programech od  14 
a  od  16 hodin, pod dohledem odborné-
ho garanta BESIPu, proběhne přednáška 
včetně promítnutí filmu.

Cílem projektu je snížit nehodovost seni-
orů a rozšířit povědomí o této problematice, 

informovat, jaká jsou specifika chování seni-
orů v provozu, a doporučit opatření, jež by 
měla přispět ke  zvýšení jejich bezpečnosti 
nejen na silnicích. Dále se seznámí s poten-
ciálem moderních asistenčních systémů 
motorových vozidel, připomenou pravidla 
silničního provozu. Nebude chybět upo-
zornění na vedlejší účinky léků a zdravotní 
omezení, která vyplývají z  věku účastníka 
silničního provozu. 

(red)

Stárnutí není nemoc,
ale přirozený životní proces.

Že už to není, co bývalo? No a co. 

POZVÁNKA
NA EDUKATIVNÍ 
PŘEDNÁŠKU

www.seniorbeznehod.cz

I  když tyto řádky píšeme ještě před 
posledním představením letního kina 
za  Domem kultury a  předpověď počasí 
se netváří zrovna přátelsky, musíme kon-
statovat, že první tři dny promítání nás 
přesvědčily, že letní projekce za Domem 
kultury si během třech let našly ve Žďá-
ře nad Sázavou své pevné místo v rámci 
ždárského kulturního léta.

Prostor mezi Domem kultury a  cyklo-
stezkou, hned vedle řeky Sázavy, má pro-
stě něco, co nejlépe vystihuje sousloví ge-
nius loci. Sledování filmu pod hvězdnou 
oblohou na  lavičkách, či dekách, zázemí 
kulturního domu, sympatické občerstvení, 
včetně nezbytného popcornu, limonád, 
piva, chlebů se škvarkovkou a opékání špe-
káčku v plechových neckách, to vše vytváří 
nezaměnitelnou atmosféru bezstarostných 
prázdninových dnů. Věříme, že jak míst-
ní občané, tak letní návštěvníci Žďáru si 
na tomto místě nejlépe uvědomují, že není 
mnoho měst v republice, kde si můžete vy-
chutnat film v centru města a přesto upro-
střed přírody. 

Večery letního kina, když klapne poča-
sí, patří mezi ty chvíle, které, jak pravil kla-
sik ve známém filmu, si musíme schovávat 
na  později. Na  nevlídné podzimní a  zimní 
večery, o které není v našem regionu nou-
ze. A z takových letních večerů pak můžeme 
čerpat energii. 

Co se týká dramaturgie promítání letní-
ho kina, snažíme se spíše o filmy, které jsou 
pro všechny diváky a  mají tendenci spíše 
pobavit, či navodit chvíle nostalgie a vzpo-
mínek. Také se snažíme myslet na malé di-
váky, letos úspěšnou pohádkou Čertoviny. 
Tento večer v  kombinaci s  hrami pro děti 
pod dohledem zaměstnanců kulturního 
domu, kteří se vybavili pohádkovými kostý-
my a sladkostmi pro soutěžící ratolesti, pat-

řil asi k vrcholům letošního roku. 
Poděkování patří také radnici, která 

na  tuto akci přispívá. Snad právě proto, že 
akce nemá žádné komerční ani jiné ambice, 
diváci nejsou prvoplánově nuceni do  ná-
kupů, vstupného a nemají žádná omezení, 
se jedná o  akci, která navozuje atmosféru 
klidu, míru a chvilku spokojenosti, kterou si 
může vychutnat každý návštěvník. Myslíme 
si, že takové chvíle nelze zaplatit ani zlatem.

Pokud vše půjde podle našich plánů, bu-
dete si moct vychutnat letní kino i v příštím 
roce.

PO Kultura Žďár

Děti si užívají doprovodný program během letního kina Foto: Luboš Prüger

Žďárský letňák má našlápnuto na slušnou tradici. Byli jste letos?

V  tomto roce si připomínáme sté výročí 
vzniku samostatného státu Čechů a Slo-
váků. Také muzeum během roku připra-
vilo několik akcí. V září celou sérii zakon-
číme výstavou nové expozice s  názvem 
„Svoboda!“ a  podtitulem „Žďár za  první 
republiky“.

Ta proběhne od 25. září do 18. listopadu. 
Naváže tak na úspěšné výstavy o jihlavském 
pluku za první světové války od Radka Kur-
ky nebo Žďár na sklonku monarchie a před-
nášku Radima Kapavíka o Zborově a jihlav-
ském pluku. 

A co bude obsahem výstavy „Svoboda!“? 
Především srovnání, co bylo před tím a po-
tom. Na  příkladu vybraných osob chceme 
vylíčit jejich osudy za  monarchie a  přede-
vším za  republiky. Budou tu zastoupeni 
muži i ženy z různých vrstev tehdejší společ-

nosti. Například továrník, učitel, umělkyně, 
živnostníci nebo dělníci. Jejich fotografie, 
úřední doklady i trojrozměrné předměty by 
je Vám měly připomenout. Nebudou chy-
bět ani dioramata, která by měla přiblížit 
tehdejší svět těchto lidí – záběr z  továrny, 
prostého bytu nebo parádního pokoje. Vý-
stavu bude doprovázet velké množství fo-
tografií, mnohdy dosud nezveřejněných, 
které ukážou, jak tehdy vypadal Žďár a  ži-
vot jeho obyvatel. Součástí expozice bude 
i  prezentace návštěvy prezidenta Tomáše 
Garrigua Masaryka ve Žďáře v červnu 1928. 
V Moučkově domě bude upravena expozice 
– obchod za první republiky a parádní pokoj 
rodiny Moučkových. 

Kromě výstavy se mohou návštěvníci 
těšit na několik přednášek. 2. října by měla 
proběhnout v knihovně Matěje Josefa Sych-
ry přednáška Stanislava Mikuleho na  téma 

vzniku republiky. O  měsíc později by měla 
tamtéž proběhnout přednáška Miloslava 
Lopaura Žďár v  době první republiky. Té-
matu osmiček se bude v přednášce věnovat 
učitel a  slavný kronikář Martin Šikula, tato 
akce se uskuteční 4. října v Moučkově domě, 
se začátkem v 16.30. Ještě v říjnu by se měla 
konat beseda s  pamětníky na  téma: Rok 
1968 ve Žďáře. Bližší informace budou uve-
deny později. Vyvrcholením všech těchto 
akcí bude muzejní večer, jenž se bude konat 
v sobotu 20. října se začátkem v 17 hodin. 
Připraveny budou komentované prohlídky 
i hrané scénky. Závěr akce plánovaný na 21. 
hodinu bude završen lampionovým průvo-
dem od muzea k divadlu, kde před sto lety 
byl pronesen první projev o vzniku republi-
ky. Lampiony a světla s sebou!

Miloslav Lopaur

Muzeum připomene vznik Československa výstavou Svoboda!

Kino Vysočina v roce 2018
Již od podzimu se můžete těšit na nabitý 
a pestrý program Kina Vysočina.

V  září v  kině představí několik premiér 
- horory Sestra nebo Predátor: Evoluce či 
českou komedii Po čem muži touží, kde se 
v  hlavních rolích představí Jiří Langmajer, 
Anna Polívková a Táňa Pauhofová.

Ujít si nenechte ani Filmové kluby, které 
se konají každý třetí čtvrtek v měsíci. 20. září 
Miloš Zabloudil představí film UtØya, který 
rekonstruuje masakr, který se stal na  Nor-
ském ostrově během setkání mladých soci-
álních demokratů.
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2. Místem konání voleb: 

volební okrsek č. 1, volební místnost 
v Domě dětí a mládeže, Horní 2, Žďár nad 
Sázavou 1, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
ulice:    orientační č.:
Barákova  všechna orientační č.
Binkova   všechna orientační č.
Drdlova   všechna orientační č.
Dr. Drože   všechna orientační č.
Hálkova   všechna orientační č.
Havlíčkovo nám.  všechna orientační č.
Husova   všechna orientační č.
Jiřího z Poděbrad všechna orientační č.
Nábřežní   všechna orientační č.
Nádražní   23 – 33 lichá
Radniční   všechna orientační č.
Sadová   všechna orientační č.
Smeykalova   všechna orientační č.
Strojírenská   všechna orientační č. 
 mimo 15
Tvrz    všechna orientační č.
U Malého lesa   všechna orientační č.
Veselská   všechna orientační č.
Vrchlického   všechna orientační č.
Zahradní   všechna orientační č.
Žižkova   všechna orientační č.

volební okrsek č. 2, volební místnost 
v Domě dětí a mládeže, Horní 2, Žďár nad 
Sázavou 1, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bartačky   všechna popisná č.
Brněnská   všechna orientační č.
Doležalovo nám.  všechna orientační č.
Horní    všechna orientační č.
Hutařova   všechna orientační č.
Jamská   všechna orientační č.
Jihlavská   všechna orientační č.
Krejdy    všechna evidenční č.
Lučiny    všechna orientační č.
Nádražní  1 – 21 všechna orientační č., 69
Nádražní  22 – 42 sudá orientační č.
nám. Republiky   všechna orientační č.
Nerudova   1, 5, 7 orientační č.
Novoměstská   všechna orientační č.
Rybníček   všechna orientační č.
Smetanova   všechna orientační č.
Tyršova   všechna orientační č.
Za Jatkami   všechna orientační č.

volební okrsek č. 3, volební místnost 
v Knihovně M. J. Sychry, Havlíčkovo nám. 
5, Žďár nad Sázavou 1, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-

bytu:
Dolní    1 – 37 lichá
Dolní    24 – 38 sudá
Libušínská   40 – 46 sudá

volební okrsek č. 4, volební místnost 
v Knihovně M. J. Sychry, Havlíčkovo nám. 
5, Žďár nad Sázavou 1, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu:
Kovářova   všechna orientační č.
Libušínská   2 – 38 sudá
Libušínská   11 – 25 lichá

volební okrsek č. 5, volební místnost v Zá-
kladní škole, Zámek 4, Žďár nad Sázavou 
2, pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu:
Bezručova   všechna orientační č.
Krátká    všechna orientační č.
Lesní    všechna orientační č.
Nová    všechna orientační č.
Polní    všechna orientační č.
Srázná   všechna orientační č.
U Pily    všechna orientační č.
Vrbová    č. 2

volební okrsek č. 6, volební místnost 
ve Společenské místnosti hasičů, Zámek 
9, Žďár nad Sázavou 2, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu:
Dvorská   všechna orientační č.
Ferencova   všechna orientační č.
Purkyňova   všechna orientační č.
Santiniho   všechna orientační č.
Starý Dvůr   všechna orientační č.
Studniční   všechna orientační č.
Sychrova   všechna orientační č.
U Taferny   všechna orientační č.
Vejmluvova   všechna orientační č.
Zámek    všechna orientační č.
Zelenohorská   všechna orientační č.

volební okrsek č. 7, volební místnost v Zá-
kladní škole, Komenského 6, Žďár nad 
Sázavou 3, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
1. máje   všechna orientační č.
Brodská   4 – 30 sudá
Kopečná   všechna orientační č.
Malá    všechna orientační č.
Okružní   71, 73, 75,79, 116 – 120 sudá
Revoluční  1 - 26 všechna orientační č., 28
Strojírenská   č. 15
U Jezu    všechna orientační č.
V Zahrádkách   všechna orientační č.

volební okrsek č. 8, volební místnost v Zá-
kladní škole, Komenského 6, Žďár nad 
Sázavou 3, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Brodská  32 – 102 sudá
Okružní   76 – 114 sudá

volební okrsek č. 9, volební místnost v Zá-
kladní škole, Komenského 2, Žďár nad 
Sázavou 3, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Brodská   19 – 43 lichá
Okružní   2 – 14 sudá
Revoluční  30 – 62 sudá

volební okrsek č. 10, volební místnost v Zá-
kladní škole, Komenského 2, Žďár nad 
Sázavou 3, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Brodská  45 – 69 lichá
Okružní   1 –19 lichá, 77, 16 – 56 sudá

volební okrsek č. 11, volební místnost 
ve Střední škole obchodní a služeb SČM-
SD, Komenského 10, Žďár nad Sázavou 3, 
pro voliče podle místa, kde jsou přihláše-
ni k trvalému pobytu:
Brodská   71 – 81 lichá
K Milířům   všechna orientační č.
Kupecká   všechna orientační č.
Libická  všechna orientační č. mimo 
 16,19,21
Okružní   21 – 69 lichá, 81
Okružní   58 – 72 sudá
Povoznická   všechna orientační č.
Rytecká  všechna orientační č.
Trhová   všechna orientační č.
Uhlířská   všechna orientační č., 
 mimo 13, 15
Vápenická   všechna orientační č.

volební okrsek č. 12, volební místnost 
ve Střední škole obchodní a služeb SČM-
SD, Komenského 10, Žďár nad Sázavou 3, 
pro voliče podle místa, kde jsou přihláše-
ni k trvalému pobytu:
Brodská   1 – 17 lichá
Kamenická   všechna orientační č.
Komenského   všechna orientační č.
Libická   16, 19, 21
Revoluční   27 – 47 lichá
Sázavská   všechna orientační č.
U Klafárku   1, 3, 5
U Křížku   všechna orientační č.
Uhlířská   13, 15

Oznámení o době a místě konání voleb
Podle § 29 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění poz-

dějších předpisů.

1. Volby do zastupitelstva města Žďár nad Sázavou se uskuteční 
     - v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 a
     - v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 do 14.00. 

do zastupitelstva města Žďár nad Sázavou
volební okrsek č. 13, volební místnost 
v  Gymnáziu, Neumannova 2, Žďár nad 
Sázavou 4, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bratří Čapků   všechna orientační č.
Wolkerova   všechna orientační č. 

volební okrsek č. 14, volební místnost v Zá-
kladní škole, Švermova 4, Žďár nad Sá-
zavou 4, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Neumannova   11 – 53 lichá, 2
Vančurova   všechna orientační č.

volební okrsek č. 15, volební místnost 
ve Vyšší odborné škole a Střední průmy-
slové škole, Studentská 1, Žďár nad Sá-
zavou 4, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Neumannova   1 – 9 lichá
Studentská   všechna orientační č.
Vodárenská   všechna orientační č.

volební okrsek č. 16, volební místnost v Zá-
kladní škole, Švermova 4, Žďár nad Sá-
zavou 4, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Nerudova   všechna orientační č. 
 bez č. 1, 5 a 7
Nezvalova   všechna orientační č.
Švermova   všechna orientační č.

volební okrsek č. 17, volební místnost v Kul-
turním domě na  Vysočanech, Na  Úvoze 
766/15, Žďár nad Sázavou 5, pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu:
Jungmannova   všechna orientační č.
K Přehradě   všechna orientační č.
Luční   1 – 20 všechna orientační č.
Luční    22 – 40 sudá
Na Prutech   21, 23
Na Úvoze   všechna orientační č.
Růžová    všechna orientační č.
Šípková    všechna orientační č.
V Lískách   všechna orientační č.
Vysocká   všechna orientační č.
Wonkova   všechna orientační č.
Žitná    všechna orientační č.

volební okrsek č. 18, volební místnost v Kul-
turním domě na  Vysočanech, Na  Úvoze 
766/15, Žďár nad Sázavou 5, pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu:
Hlohová   všechna orientační č.
Chrpová   všechna orientační č.
Javorová   všechna orientační č.
Kaštanová   všechna orientační č.
Květná    všechna orientační č.
Lipová    všechna orientační č.
Luční   21 – 43 lichá, 42 – 80 sudá
Na Prutech  1 – 20 všechna orientační č.
Na Prutech   22 – 54 sudá
Rybářská   všechna orientační č.
Šeříková   všechna orientační č.

Trnková    všechna orientační č.
U Hrázek   všechna orientační č.
Vnitřní    všechna orientační č.
Vrbová    všechna orientační č. 
 (kromě 2)

volební okrsek č. 19, volební místnost v Zá-
kladní škole, Palachova 35, Žďár nad Sá-
zavou 6, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Dvořákova   4, 10, 12, 14
Chelčického   1, 2 – 12 sudá, 28
Nádražní  35 – 67 lichá, 44 – 50 sudá
Smíchov   2 – 10 sudá

volební okrsek č. 20, volební místnost v Zá-
kladní škole, Palachova 35, Žďár nad Sá-
zavou 6, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Haškova   1 – 17 všechna orientační č.
Palachova   25 - 33 lichá, 70, 72
Radonín   všechna popisná č.

volební okrsek č. 21, volební místnost v Zá-
kladní škole, Palachova 35, Žďár nad Sá-
zavou 6, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Haškova   18 – 60 sudá
Chelčického   14 – 26 sudá

volební okrsek č. 22, volební místnost v Zá-
kladní škole, Palachova 35, Žďár nad Sá-
zavou 6, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Palachova  1 – 23 všechna orientační č.
Palachova   24 – 34 sudá
Palachova  35 – 68 všechna orientační č.

volební okrsek č. 23, volební místnost v Zá-
kladní škole, Švermova 4, Žďár nad Sá-
zavou 4, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Alšova    všechna orientační č.
Blažíčkova   všechna orientační č.
Jamborova   všechna orientační č.
Kavánova   všechna orientační č.
Kubínova   všechna orientační č.
Ladova    všechna orientační č.
Makovského 1 – 33 všechna orientační č., 
 35, 70
Mánesova   všechna orientační č.
Mařákova   všechna orientační č.
Pelikánova  1 – 20 všechna orientační č.
Pelikánova   21 – 31 lichá
Průchova   všechna orientační č.
Rabasova   všechna orientační č.
Slavíčkova   všechna orientační č.
Špálova   1 – 16 všechna orientační č., 
 18, 20, 22

volební okrsek č. 24, volební místnost v Zá-
kladní škole, Švermova 4, Žďár nad Sá-
zavou 4, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Kosinkova   všechna orientační č.

Makovského  34, 36 – 69 všechna 
 orientační č.
Pelikánova  22 –36 sudá, 33 – 51 lichá
Špálova    17 – 21 lichá
Špálova   23 – 42 všechna orientační č.
Štursova  všechna orientační č.

volební okrsek č. 25, volební místnost v bu-
dově bývalé školy, místní část Stržanov 
čp. 28, Žďár nad Sázavou, pro voliče pod-
le místa, kde jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu:
místní část Stržanov  všechna popisná č.

volební okrsek č. 26, volební místnost v bu-
dově AGROSLUŽBY Žďár nad Sázavou, a. 
s., místní část Veselíčko čp. 70, Žďár nad 
Sázavou, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
místní část Veselíčko  všechna popisná č.
místní část Mělkovice  všechna popisná č.

Informace pro voliče:
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky, popřípadě státní ob-
čanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na  území České republiky. Totožnost 
prokáže volič občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky, jde-li 
o cizince, průkazem o povolení k pobytu. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny pře-
de dnem voleb hlasovací lístky. Ve  dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti. 

5. Voliči nebude umožněno hlasování, po-
kud nevstoupí do  prostoru určeného pro 
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. 

6. Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů, městský úřad 
a  ve  dnech voleb do  zastupitelstva města 
Žďáru nad Sázavou okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a  to pouze v  územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřed-
ní obálkou a hlasovacím lístkem. Při hlaso-
vání postupují členové okrskové volební 
komise tak, aby byla zachována tajnost hla-
sování. 

7. Za  pořádek ve  volební místnosti a  jejím 
bezprostředním okolí odpovídá předse-
da okrskové volební komise. Jeho pokyny 
k zachování pořádku a důstojného průběhu 
hlasování jsou závazné pro všechny přítom-
né.  

Ve Žďáře nad Sázavou dne 
1. srpna 2018

Mgr. Zdeněk Navrátil v.r.
starosta města Žďár nad Sázavou
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Nový školní rok na „obchodce“ začíná v duchu zlatého ocenění

Žďáračky rozjíždí projekt na podporu mladých politiků
Absolventka a  studentka žďárského 
gymnázia Markéta Malá a Naďa Kaňková 
rozjely projekt Kandiduju.cz. Ten vznikl 
za účelem podpory zapojení mladých lidí 
v komunální politice. 

S  blížícími se podzimními komunálními 
volbami 2018 chceme upozornit na  dosa-
vadní takřka mizivou míru angažovanosti 
mladých v  obecních zastupitelstvech. Na-
vzdory tomuto faktu ve  svém okolí pozo-
rujeme trend rostoucího zájmu mladých 

angažovat se ve  svých městech a  obcích, 
kandidovat do  zastupitelstev a  přispět tak 
svou měrou ke  zlepšení poměrů ve  svém 
nejbližším okolí. Pro nedostatek informa-
cí a  jiné formy podpory však často vůbec 
nedojde k  činům nebo dotyční kandidatu-
ru zkusí, ale šance mají nízké. Kromě toho, 
dobrá vůle také není všespásná a samotný 
zisk mandátu zastupitele mnoho nezname-
ná, neví-li člověk, jak s touto funkcí naložit. 
Chceme pomoci odstranit tyto bariéry dělí-
cí odhodlání něco změnit od skutečné smy-

sluplné participace a mladé lidi, kteří o kan-
didatuře uvažují, vhodně podpořit. Mládí 
nevnímáme jako předpoklad, ale nemělo 
by být překážkou.

Projekt funguje na  bázi informačního 
webového portálu www.kandiduju.cz, 
který byl spuštěn spolu s  kampaní na  Fa-
cebooku. Kampaň postupně představova-
la videa a  rozhovory s  mladými aktivními 
politiky a s osobnostmi veřejného prostoru 
napříč politickým spektrem a regiony České 
republiky. V  kampani figurovaly osobnosti 
jako Marek Hilšer, Dominik Feri z TOP 09, Ja-
kub Michálek z Pirátů a mnoho dalších.

Celý projekt vyvrcholil letním třídenním 
workshopem pro mladé kandidáty do  za-
stupitelstev, kde se účastníci setkali s  od-
borníky v oblasti městské správy a s komu-
nálními politiky. Na workshopu se účastníci 
věnovali například politickému marketingu 
s Jakubem Horákem, financování komunit-
ních projektů s  Věslavem Michalikem, sta-
rostou Dolních Břežan nebo rétorice s diva-
delní herečkou a  lektorkou Lucií Ingrovou. 
Celý workshop byl zahájen zamyšlením 
Jana Urbana, lídra Občanského fóra a novi-
náře, nad tématem participace a občanské 
společnosti v České republice. Projekt sklidil 
velmi pozitivní ohlasy a má ambice pokra-
čovat dále a ve větším.

Markéta Malá
absolventka Gymnázia Žďár nad Sázavou

Finanční gramotnost se na  žďárské 
Střední škole obchodní a  služeb SČMSD 
stává pojmem. Je jednou z klíčových pri-
orit, na kterou je soustředěna výuka. 

Garantka finančního vzdělávání na škole 
zúročuje své více než dvacetileté zkušenos-
ti a na výsledcích školy je to znát. Studenti 
školy obsazují přední příčky v  celorepubli-
kových soutěžích finanční gramotnosti a za-
pojují se do různých projektových aktivit.

Těžiště práce ale spočívá jinde. Učite-
lé jsou otevřeni svým studentům, snaží se 
jim předávat své zkušenosti, propojit teo-
rii s  praxí a  vychovat finančně odpovědné 
jedince připravené na  vstup do  světa, kde 
dnes vládnou informace, především ty eko-
nomické. Ruku v  ruce s  moderními trendy 
výuky jsou zařazovány přednášky odborní-
ků z  finanční praxe, exkurze do  finančních 
institucí a  projektové dny s  cílem posílení 
finančního uvažování studentů. 

Fakt, že škola má certifikovaného lektora 
populární hry Finanční svoboda, je velkou 
výhodou. Nabízí se tady další příležitost, 
jak účelně oživit běžné výukové hodiny. 
To, že nejde pouze o prázdná slova, doklá-
dají podle ředitelky školy především dvě 
skutečnosti. Zaprvé v  rámci závěrečného 
hodnocení České školní inspekce z  dubna 
2018 byla finanční gramotnost vyzdvižena 
jako jedna ze silných stránek školy. Zadruhé 

pak to, že se škola v  loňském školním roce 
zapojila do celostátního projektu Finančně 
gramotná škola a v rekordně krátkém čase 
získala bronzové, stříbrné i zlaté ocenění. 

Co to pro nás znamená? Obrovský kus 
práce za  námi, ale především velký záva-
zek před námi. Ano, Střední škola obchodní 
a služeb SČMSD je ode dne 28. května 2018 
držitelem zlatého ocenění Finančně gra-
motná škola. Ocenění o  to cennějšího, že 
v  rámci České republiky není mnoho škol, 

které mohou nabídnout podobnou záruku 
kvality. „V  duchu tohoto chceme pro rodiče, 
pro samotné studenty z  titulu navazujícího 
studia na dalších školách a v neposlední řadě 
i  pro budoucí zaměstnavatele představovat 
jistotu, že naši absolventi, a to průřezem všech 
oborů, které nabízíme, budou ze školy odchá-
zet finančně gramotní,“ uzavírá ředitelka 
Hronková.

Radka Hronková
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Lípa svobody u „Dvojky“ slaví 50 let

A  je vymalováno! Prázdniny skončily, 
školství se opět stane na pár dní žhavým 
tématem nejen pro novináře, uslyšíme, 
kolik procent by se mělo učitelům přidat, 
proběhnou debaty o  zkrácení nebo ne-
zkrácení prázdnin a jistě mnoho dalšího. 

Vymalováno je skoro na  všech školách, 
to se musí, nejen z  estetických, ale i  z  hy-
gienických důvodů. I  na  trojce jsme malo-
vali. Pro děti krásně a  barevně školní jídel-
nu a  také vybrané třídy. V  šatnách je nově 
položená podlaha, pod ní zrekonstruované 
potrubí, v družině jsou připravené ještě bez-
pečnější prostory. Některé práce budou mít 
ještě přesah do začátku školního roku, ale to 
budou jenom takové drobnosti. 

Je prima, že v  září přivítáme nové prv-
ňáčky, je prima, že jich je dost na dvě třídy, 
což je oproti minulým letům vítaná a  pří-
jemná změna. Snad souvisí také s  tím, že 
škola získává tvář vzdělávací instituce s lid-
ským a pohodovým přístupem, kde si svůj 
úspěch může prožít opravdu každý. Je pri-
ma, že budeme připravovat na  přijímačky 
docela dost deváťáků, a přejme jim, aby to 
všechno úspěšně zvládli. 

Pro rodiče našich žáků a fanoušky školy 
chystáme opět možnost navštívit na  pod-
zim „ředitelskou kavárnu“ a  probrat věci, 
které jsou potřeba, pro předškoláky a jejich 
rodiče opět plánujeme klub Kulíšek, který se 
loni rozběhl velmi, velmi úspěšně. Obě akti-
vity budou probíhat ve stejných termínech, 
takže i rodiče předškoláků se mohou vedení 
školy zeptat, na  co chtějí. Na  našich www 
stránkách a  v  tisku dáme vědět, kdy tyto 
akce proběhnou. A  také v  tomto školním 
roce budou moci žáci získat titul Šikula tří-
dy, pokud splní podmínky soutěže, kterou si 
vyzkoušeli už ve školním roce minulém. 

Takže přejme všem malým i  velkým 
dětem a  jejich rodičům šťastné vykročení 
do školního roku, samé úspěchy a pohodu. 
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

Co dnes očekávají 
rodiče od školy?

Víte, že...
... v  letošním školním roce nastoupí 
do prvních tříd celkem 249 dětí. Celkově 
pak bude na  základních školách 1  995 
žáků a žaček.

V  roce 2004 měla 4. základní škola 30. 
výročí od založení. Jeden z nápadů, kte-
rý byl součástí oslav, byl školní kalendář, 
ve kterém byly důležité akce školy, termí-
ny, školní perličky, ale především fotodo-
kumentace pestré činnosti našich žáků. 

Zpočátku byl určen pro 80 zaměstnan-
ců školy, 900 žáků a  pro našeho zřizovate-
le Město Žďár nad Sázavou. Postupně se 
kalendář zdokonaloval, přibývaly údaje, 
harmonogramy školy, upozornění na  akce 
města, festivaly sociálních služeb i  vzdělá-
vání, seznámení s prezentací, úspěchy i za-

měřením školy. 
Díky finanční podpoře SRPŠ Švermova 4, 

Klubu rodičů Zámek i mnohých sponzorů se 
dosah a rozsah mohl zásadně rozšířit. Dnes 
kalendář zdarma dostávají všichni naši žáci, 
zaměstnanci, vedení města, příspěvkových 
organizací, městská policie, mnozí spolu-
pracovníci, podporovatelé a  přátelé školy. 
Myslíme si, že je to vhodná a  oceňovaná 
prezentace příspěvkové organizace města 
s výrazným motivačním a  inspirujícím cha-
rakterem, skvělý průvodce školním rokem. 

 Jaroslav Ptáček, ředitel 4. ZŠ

„Čtyřka“ se prezentuje kalendářem

Ukázka kalendáře, který vydává 4. základní škola Foto: archiv 4. ZŠ

Hra Finanční svoboda slouží k výuce finanční gramotnosti Foto: Jakub Axman

Mladí kandidáti do obecních zastupitelstev během semináře Foto: Markéta Malá

Téměř přesně před 50 lety byla u  2. 
základní školy vysazena lípa svobo-
dy. I  dnes jsme za  naši školu velmi rádi 
za  tento malý čin osobní odvahy něko-
lika učitelů v  čele s  ředitelem Josefem 
Brožem.

V září 1968, za účasti žáků základní školy 
a  Střední všeobecně vzdělávací školy, byla 
před naší školou zasazena lípa svobody. 

Ředitelem základní školy byl v  té době Jo-
sef Brož, ředitelem SVVŠ Bohuslav Brabec. 
Studenti SVVŠ v čele s  jejich ředitelem byli 
pravděpodobně hlavními iniciátory zmíně-
ného happeningu „zasazení lípy svobody“. 
Do kořenů lípy byla uložena časová (podle 
informací) kapsle s tiskem, mincemi a další-
mi dobovými dokumenty.

Miroslav Kadlec, ředitel 2. ZŠ

Dochované záběry ze sázení lípy svobody Foto: archiv 2. ZŠ
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Řidič ujel od dopravní nehody
Na  služebnu MP bylo přijato oznámení, 

že na ulici Brodská před jedním z obchod-
ních domů narazil řidič osobního vozidla 
do zde zaparkovaných vozidel, čímž na nich 
způsobil majetkovou škodu, a  následně 
z  místa ujel. Na  místo neprodleně vyjela 
hlídka strážníků, kteří na místě zajistili svěd-
ky události a dále tuto věc oznámili na Poli-
cii ČR. Následným pátráním po vozidle se ho 
hlídce MP podařilo nalézt odstavené v pro-
storu náměstí Republiky. Celou věc si pak 
převzala k  došetření Policie ČR – dopravní 
nehody. 

Doutnající les
Na tísňovou linku MP oznámila v podve-

černích hodinách žena, že je na procházce 
s  dětmi v  lesním porostu u  rybníka Křivák 
a že celé místo je zakouřené dýmem z ohně, 
který zde rozdělal pravděpodobně něja-
ký bezdomovec. Údajně se stále nachází 
na  místě. Na  místo oznámení vyjela ihned 
hlídka strážníků s tím, že zde zjistila jim zná-
mého bezdomovce. Vzhledem k  tomu, že 
vlivem velmi teplého počasí a  s  tím souvi-
sejícího sucha hrozilo, že by se oheň mohl 
rozšířit na  lesní porost v  blízkém okolí, byl 
bezdomovec hlídkou vyzván k okamžitému 
uhašení ohniště, čehož tak uposlechl. Hlíd-
ka pak ještě po určité době provedla zpět-
nou kontrolu místa. 

Fyzické napadení osoby
V  nočních hodinách bylo na  městském 

kamerovém dohlížecím systému zjištěno, 
že v prostoru u zimního stadionu se fyzicky 
napadají dva muži. Na  místo se dostavila 
hlídka MP, která z  výpovědi údajně poško-
zeného muže zjistila, že osoba, která měla 
fyzicky napadat tohoto muže, sedí uvnitř 
restauračního zařízení. Vzhledem k tomu, že 
bylo zjištěno, že oba muži byli pod vlivem 
návykových látek a nebylo zcela zřejmé, jak 
k tomuto napadení došlo, byli oba muži ná-
sledně vyzváni k sepsání zápisu o podaném 
vysvětlení, a tak došetření celé věci.

Rozsypané odpadkové koše
Na  služebnu MP bylo na  tísňovou linku 

156 přijato ve večerních hodinách oznáme-
ní, že v parku na Farských humnech se má 
nacházet skupinka mladíků, kteří se baví 
tím, že rozhazují odpadkové koše. Na  mís-
to se dostavila hlídka strážníků, kteří zde 
zjistili skupinu asi 10 osob, z  nichž jeden 
se k tomuto jednání přiznal na místě a byla 
mu uložena pokuta v příkazním řízení, další 
z  mladíků popřel, že by se nějakého proti-
právního jednání dopouštěl, i když přítomní 
svědci uvedli opak, proto byl z těchto důvo-
dů mladík podezřelý z přestupku oznámen 
ke správnímu orgánu. 

  Luboš Skřivánek, MP

Městská policie
SPORTIS informuje

Relaxační centrum – V  červenci 2018 na-
vštívilo Relaxační centrum celkem 15  790 
klientů. Od začátku roku do konce červen-
ce navštívilo relaxační centrum celkem 
114  675 klientů a  provozovatel děkuje 
za  vaši přízeň. Zájemci o  umístění reklamy 
volejte na 737 203 054. Provozovatel přijme 
na  brigádu strojníka za  dobrých platových 
podmínek. 

Zimní stadión – Byly dokončeny opravy 
a údržba celého areálu a od začátku srpna 
je již zimní stadión v  provozu. Pracuje se 
na opravě celé přední a vstupní části zimní-
ho stadiónu.

Autokempink Pilák – V září a říjnu proběh-
ne realizace nového oplocení asfaltového 
hřiště a  intenzivně připravujeme k  realiza-
ci nový sklad (loděnici) na  lodě a  šlapadla 
v areálu Táborka.

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

Hotel Tálský mlýn – Koncem června 2018 
podala výpověď provozovatelka restau-
race. V  posledním roce a  půl se nám opa-
kovaně nedařilo najít vhodného provozo-
vatele restaurace a  kvalita služeb nebyla 
podle našich představ (zcela oprávněně si 
stěžovala i  veřejnost). Vypadá to, že bude 
konečně otázka provozování restaurace 
vyřešena ke všeobecné spokojenosti. Od 1. 
do 24. října bude restaurace z  technických 
důvodů uzavřena. Nový nájemce chce při-
pravit a provést v restauraci změny tak, aby 
po  otevření dne 25. října mohl poskytovat 
služby na odpovídající úrovni. 

Budova na  ulici Dolní 1 (bývalá Česká 
pojišťovna) – Rekonstrukce částí budovy je 
již zcela dokončena. Proběhla také realiza-
ce nového informačního systému budovy. 
Jeho instalace by měla usnadnit orienta-
ci klientů v  budově. Zájemci o  pronájem 
prostor sloužících podnikání sledujte naše 
webové stránky.
 SPORTIS

Od začátku září funguje v Knihovně Ma-
těje Josefa Sychry nový výstavní prostor. 
Přímo u  vchodu do  knihovny zahájila 
provoz nová galerie. 

„Budovali jsme průchod na terasy, na kte-
rých vznikne zahrádka k sousední restauraci, 
a  proto jsme se rozhodli využít nový prostor 
jako malou galerii. V  ní bychom chtěli pre-
zentovat fotografie a výtvarné práce místních 

kumštýřů,“ uvedl ředitel knihovny Roman 
Kratochvíl. O premiérovou výstavu se posta-
rali členové Fotoklubu Vysočina, kteří zde 
představují své velkoformátové fotografie.

Výstava na téma Krajinou Vysočiny bude 
k vidění od 3. do 27. září. Jedná se o soubor 
velkoformátových fotografií několika členů 
Fotoklubu Vysočina při jejich toulkách naší 
krásnou Vysočinou.

 (red)

Jedna z vystavovaných fotografií Foto: Vladimír Kunc

V knihovně vznikla nová galerie

V polovině srpna se Pilák opět dočkal zá-
vodů dračích lodí. Již 12. ročník se konal 
s mottem Veselé Vánoce. Kromě závodů 
samotných byl připraven i bohatý dopro-
vodný program. Co všechno se tedy 18. 
srpna ve Žďáře dělo?

Po loňsku, kdy se tradiční žďárský závod 
dračích lodí jel podél hráze, jsme byli nuce-

ní pro velký pokles hladiny Piláku změnit 
závodní trať. Jezdilo se z mělčiny do hloub-
ky a dvěstěmetrová trať byla pro dračí lodě 
regulérní.

Závodu se účastnilo 32 posádek nejen ze 
Žďáru a okolí, ale i z větší dálky jako Jizerský 
drak z  Jablonce nad Nisou, Horalki z  Čer-
veného Kostelce. Pádlovalo se na  velkých 
dvacetimístných dračích lodích a na deseti-

místných paddleboardech.
Proč téma Veselé Vánoce? Letos se v datu 

sešlo více osmiček, dvě osmnáctky. Přidává-
me tedy třetí osmnáctku. Je to 18 let, kdy 
jsme na Velkém Dářku ještě v YC klubu za-
ložili tradici letních „Vánoc“, ve  které jsme 
pokračovali i po našem působení na Dářku. 
Pojetí letních Vánoc byla zábavná recese 
a  posádky opět své kostýmy přizpůsobily 
tomuto tématu. Na prvním místě o nejlep-
ší kostým se umístila posádka Černé perly 
Hlinsko, která působila jako 20 sobích žen. 
Pro veřejnost byl vstup zdarma. Program 
jsme zaměřili více na sportovní vyžití pro zá-
vodníky, ale ani příchozí návštěvníci se ne-
nudili. Přijelo k nám Kašpárkovo staročeské 
divadlo z  Prahy. Seskok dračích paragánů, 
našich partnerů z  Aeroklubu Jihlava opět 
sklidil velké ovace. Pro děti byly připravené 
soutěže, malování na obličej nebo dočasné 
tetování. Zázemí jsme letos našli v  obřím 
party stanu, občerstvení, posezení, oldies 
disco v  pátek i  v  sobotu. Vánoční strom 
v létě přilákal k focení děti i dospělé.

Dračí lodě ve Žďáře byly pátým závodem 
v  rámci Seriálu závodů dračích lodí Vyso-
činy, pokračováním po  Telči, Polné, Řece 
a zimních saních. Poslední, šestý závod se-
riálu se jede 22. října v  Horní Cerekvi, a  to 
i v noci pod názvem Půlnoční drak.

Věřím, že si většina účastníků i návštěv-
níků akce odnesla mnoho veselých zážitků.

Vladimír EhlZávody dračích lodí na Pilské nádrži již neodmyslitelně patří ke Žďáru Foto: archiv Dragon Boats

Žďáráci si užili závody dračích lodí. Celkem již po dvanácté

Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke  dni  
17. srpnu 2018 celkem 21 115 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu. 

Statistika: červenec 2018 - 21  115, čer-
ven 2018 - 21 116, květen 2018 - 21 143, 
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)

Děti narozené v červnu 2018
Matyáš Růžička  08.06. ZR 3
Vojtěch Müller  09.06. Stržanov
Jan Koudela  14.06. ZR 1
Linda Schubertová  16.06. ZR 4
Renata Popelová  18.06. ZR 4
Jitka Marková  20.06. ZR 1
Jindřich Bílek   22.06. ZR 2
Justýna Kočařová   23.06. ZR 7

Životní jubilea v září 2018
Hilda Talpová   07.09. 90 let ZR 3
Marie Novotná   04.09. 91 let ZR 3
Jan Jurman   05.09. 80 let ZR 3
Marie Pejhovská   08.09. 93 let ZR 4
Karel Müllner  09.09. 85 let ZR 5
Ludmila Mičková   13.09. 94 let ZR 2
Václav Kopic   14.09. 80 let ZR 4
Věra Domkářová  24.09. 85 let ZR 3

 Srdečně gratulujeme!

Kronika města Žďáru nad Sázavou

Mistrovství republiky v šachu již brzy v našem Domě kultury
Šachisté z  Vysočiny se nejen aktivně 
účastní turnajů, jsou aktivní také jako 
pořadatelé. Tentokrát se rozhodli změnit 
tradici ve  Žďáře nad Sázavou a  uspořá-
dat zde Mistrovství České republiky v ra-
pid šachu mládeže.

Tento turnaj se ještě nikdy na  Vysoči-
ně nekonal. Proběhne ve dnech 8. a 9. září 
v Domě kultury u nás ve Žďáře nad Sázavou. 
Organizaci si vzal na starost místní šachový 
oddíl TJ Žďár nad Sázavou.

Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže je 
určeno pro nejlepší hráče šachu v  celé re-

publice ve věku do 14 let. Právo účasti mají 
krajští přeborníci v kategoriích chlapců a dí-
vek do 10, 12 a 14 let a další dle postupo-
vého klíče šachového svazu ČR. Z domácích 
hráčů se představí Tomáš Vokoun a  Adam 
Zelenka. „Celkem předpokládáme asi 500 
účastníků. Pro trenéry, doprovod a  další zá-
jemce je vypsán otevřený OPEN turnaj, kam 
se může přihlásit každý, kdo je registrován 
v šachovém svazu,“ doplňuje Eva Kořínková 
z krajského šachového svazu Vysočina.

S nápadem uspořádat turnaj přišel hráč 
místního oddílu Jaroslav Vokoun, realizovat 
jej začal přesně před půl rokem. Sám k tomu 

dodává: „V turnaji chceme uplatnit dlouhole-
té zkušenosti s pořádáním série rapid turnajů 
ve městech po celém Kraji Vysočina, které pro 
mládež pravidelně pořádáme pod názvem 
Ligy Vysočiny mládeže. Využijeme přitom 
našich kvalitních rozhodčích, trenérů i  orga-
nizačních pracovníků a  ukážeme, že i  v  Kraji 
Vysočina umíme uspořádat turnaj na vrchol-
né republikové úrovni.“

Zápasy budou přístupné veřejnosti. Stej-
ně tak je bude možné sledovat i z domova, 
neboť bude zajištěn online přenos z  před-
ních šachovnic. Turnaj finančně podpořil 
Kraj Vysočina a Žďár nad Sázavou. (red)
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Více na 
 

www.zmena2018.cz

Aby se vtipy 
nestávaly skutečností.

Aby se za nás 
naše děti nestyděly.

Volte 
Změnu 2018

SLIBY SE MUSÍ PLNIT!
Kandidáti ČSSD do zastupitelstva města Žďár nad Sázavou 

1. Ing. Vladimír 
Novotný

2. Ing. Radim 
Technik

3. Mgr. Ivona 
Králová

4. Michal Hubert 
Zrůst, MSc. MBA

5. Ing. Dagmar 
Zvěřinová

6. Ing. Rudolf 
Voráček

7. Ing. František 
Eichler

8. Ing. Stanislav 
Večeřa

9. Mgr. Karel 
Herold

16. Ing. Zdeněk 
Štursa

10. Filip Šustr

17. Jiří Novotný 

11. Jana 
Svobodová

18. Ing. Josef 
Crha

12. Karel 
Kuttelwascher

19. Ondřej 
Junek

13.Ing. Ladislav 
Svoboda

20. Michal 
Suchánek

14. Mgr. Dagmar 
Myslivcová

21. Ing. Jiří 
Kvasnička

23. Ondřej 
Pérez

26. Ing. Jaroslav 
Trnka

15. Mgr. Vít 
Rosecký

22. Mgr. Luboš 
Šikula

25. Ing. Zdeněk 
Bervid

24. Markéta 
Dostálová

27. Ing. Aleš 
Růžička

OTEVŘENÉ MĚSTO PRO 
VŠECHNY GENERACE
Více informací na facebook: ČSSD město Žďár nad Sázavou

5. - 6. října 2018  
 PŘIJĎTE K VOLBÁM
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Volební program KS
pro komunální volby ve Žďáru nad Sázavou 2018

pro občany města chceme prosazovat:

 výstavbu a rozšiřování městských sociálních a 
startovacích bytů pro mladé 

 urychlení dokončení rekonstrukce vozovek a chodníků 
v sídlištiZR 7 - Pod vodojemem 

 pokračování v údržbě a opravách chodníků 
 revitalizaci a pravidelnou údržbu dětských hřišť na 

sídlištích 
 definitivně vyřešit problematiku údržby a revitalizace 

městské zeleně 
 pro nejbližší budoucnost provést přípravu rozšíření nebo 

nové výstavby důstojných domů klidného stáří pro 
seniory 

 zřízení důstojně vyhlížející tržnice, vhodně reprezentující 
naše město včetně dohledu nad jejím provozem

 další postupné řešení dopravní situace včetně obchvatů
 nabízení alternativních pracovních příležito
 zveřejňování podezřelých kauz v hospodaření města
 omezení politicky orientovaných rozhodnutí radnice

 

Volební program KSČM a SPO 
pro komunální volby ve Žďáru nad Sázavou 2018 

pro občany města chceme prosazovat: 

výstavbu a rozšiřování městských sociálních a 

urychlení dokončení rekonstrukce vozovek a chodníků 

údržbě a opravách chodníků ve městě 
revitalizaci a pravidelnou údržbu dětských hřišť na 

definitivně vyřešit problematiku údržby a revitalizace 

pro nejbližší budoucnost provést přípravu rozšíření nebo 
výstavby důstojných domů klidného stáří pro 

zřízení důstojně vyhlížející tržnice, vhodně reprezentující 
naše město včetně dohledu nad jejím provozem 
další postupné řešení dopravní situace včetně obchvatů 
nabízení alternativních pracovních příležitostí 

hospodaření města 
omezení politicky orientovaných rozhodnutí radnice 

 

 

 

Vaši radní za 
KDU-ČSL

S odvahou a 
vytrvalostí 
pro Žďár.

Vzdali jsme se funkce placeného místostarosty - ušetřili 
jsme městu 4 miliony korun

Rekonstruovali jsme žďárské kino za 15 milionů 
místo původně rozpočtovaných 30 milionů, 
a to ve stejném komfortu pro diváky – ušetřili 
jsme městu 15 milionů korun na další investice

ZabZabránili jsme úpadku městské společnosti SATT, 
a tím jsme zachovali nízkou cenu tepla a internetu 
pro Žďáráky - šetříme vaše peníze

Dekujeme Ždárákum za podporu. 
Bez vás by to nešlo!

ˇ

´

Podařilo se nám:

Ing. Vlastimil ForstIng. Radek Zlesák Mgr. Ludmila Řezníčková

Zastupitelé za ANO 2011 
ve volebním období 2014 - 2018
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REZIDENCE
CHOTĚBOŘ

Moderní bydlení v samotném centru Chotěboře
ulice Severní

www.rezidencechotebor.cz info@rezidencechotebor.cz+420 722 183 239

PRODEJ ZAHÁJEN
PARKOVACÍ  STÁNÍ V CENĚ BYTU
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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

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Vyměňte u nás svůj automobil za mladší. Ke každému 
ročnímu vozu z nabídky ŠKODA Plus Vám přidáme 
spoustu výhod. ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

www.skodaplus.cz

JEDNODUŠE
VÝHODNÁ NABÍDKA

ŠKODA OCTAVIA ACTIVE
1,6 TDI / 66 KW

265 000 Kč

2/2015

47 045 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA ACTIVE
1,6 TDI / 66 KW

329 000 Kč

9/2015

19 510 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA AMB. 4X4
1,6 TDI / 77 KW

419 000 Kč

4/2015

35 500 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA STYLE
1,6 TDI / 81 KW

439 000 Kč

3/2017

21 437 km

Cena

Do provozu

Tachometr

Untitled-779   1 21.8.2018   15:29:11

Televize Vysočina

Televize Vysočina

tel.: 605 434 190
zejskova@televizevysocina.cz

INZERUJETE?
INZERUJTE V TELEVIZI!

Vysíláme na Žďársku a okolí,
využijte jedinečnou příležitost!

www.televizevysocina.cz
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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. 

IX. Zaostřeno na žďárské houbaře
(zasílejte do 17. září 2018)
Na  měsíc září jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na  žďár-
ské houbaře. Fotografie na  soutěžní téma zasílejte do  17. září 
2018 na  e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do  před-
mětu e-mailu uveďte Zaostřeno na  Žďár 2018. V  e-mailu 
uveďte i  celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a  tele-
fonní 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! 

VIII. Zaostřeno na letní dovolenou
V létě 2018 bylo do soutěže zasláno 16 fotografií s tematikou let-
ních dovolených. Vítězem osmého kola fotografické soutěže se 
stal Miroslav Pokorný. Gratulujeme! 
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami 
do zrekonstruovaného Kina Vysočina.
 
 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Masarykovo
   náměstí 
        v Jihlavě

Stoletá republika?
Nepůjde to
bez publika!

od 14.00  Koncert Lucie Černíkové  |  kapela Umí H.  |  
Bee Band  |  tanec a móda 100 let  |  The Shots band 

19.00 Ondřej Havelka 
  a jeho Melody Makers
20.30 symbolický strom
  poselství měst Vysočiny   

20.45 Proletí 100letí  

  velkolepá originální show
  obrazivý vhled do kratičkých 
  100let

21.30  Československá tančírna
  Zatrestband 
  & Funny Fellows
A další program pro dospělé i děti!

 www.visitjihlava.eu 
 www.kr-vysocina.cz 

V  pondělí 13. srpna se konalo 
slavnostní předání nového vybavení 
na  rehabilitačním oddělení Polikli-
niky. Za  přítomnosti vedení města, 
polikliniky a  dodavatelské firmy Kar-
dio-line proběhlo představení pří-
strojů pro léčbu ultrazvukem, elektro 
a magnetoterapii a speciální rehabili-
tační lůžko pro cvičení Vojtovou me-
todou. Pořízení moderních přístrojů 
od renomovaného belgického výrob-
ce zafinancovala společnost Cooper 
Standard sponzorským darem ve výši 

288 367 korun, za což všichni přítom-
ní vyjádřili poděkování. Iniciátorem 
projektu byl radní a lékař Radek Čer-
ný.

„Musím se přiznat, že jsem využil 
příležitosti. Při diskusi s vedením spo-
lečnosti jsem jako radní města oslovil 
ještě bývalého pana ředitele Baráka 
s  jasným návrhem případné podpo-
ry městské Polikliniky. Okolnosti mi 
připadaly logické a  přirozené, vždyť 
městské zdravotnické zařízení je i pro 
zaměstnance Cooperu a  je v  našem 

společném zájmu, aby bylo v co nej-
lepší kondici,“ uvedl MUDr.  Radek 
Černý, který dobře zná aktuální po-
třeby Polikliniky a  navrhl konkrétní 
projekt na  obnovu přístrojového vy-
bavení rehabilitačního oddělení. 

Tuto aktivitu přivítala ředitelka 
Ing Komínková: „I  když se nám daří 
dodržet finanční plán příspěvkové 
organizace, jsem si vědoma, že ně-
které investice do  vybavení už dlou-
ho odkládáme.“ Dále vysvětlila, že ka-
ždé dobré pracoviště dělá především 
odborně a  lidsky kvalitní personál. 
„Na  odborném školení zaměstnanců 
odmítám šetřit a  obměna přístrojo-
vého vybavení nám moc pomůže,“ 
dodává Komínková. Nové přístroje 
vítá i vedoucí rehabilitace p. Topinko-
vá, která uvedla, že některé technické 
vybavení bylo již na konci životnosti. 

O  spolupráci bylo samozřejmě 
průběžně informováno i vedení měs-
ta. „Takovéto aktivity jsou vždy vítány. 
Osobní iniciativy ze strany radních 
i podnikatelů si velmi cením a děkuji 
za  ni,“ uvedl starosta města Zdeněk 
Navrátil.

Pobočka mezinárodní společnosti Cooper 
Standard ve  Žďáře vyrábí především součás-
ti 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 fab-
riky.
Společnost Standard Cooper patří nejen k nej-
větším zaměstnavatelům ve žďárském regio-
nu, ale i  k  nejaktivnějším v  zapojení do  fun-
gování našeho města. Významně sponzoruje 
sportovní kluby a  akce, finančně podporuje 
kulturní instituce a události ve městě.

Nové přístroje pro žďárskou Polikliniku již v provozu

Starosta Zdeněk Navrátil si prohlíží nový přístroj. Asistuje mu Renata Širůčková z firmy Kardio-line.



Změna programu vyhrazena.

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

DĚTEM
pátek 14. září, 15.00-18.00
Volný čas není nuda
park Farská humna

úterý 18. září, 9.30
Vzpomínky z prázdnin – tvořívá dílna
Family Point, poliklinika

SENIORŮM
úterý 11. září, 9.30
Soutěž o nejchutnější Honzovy kynuté buchty
Senior Point, poliklinika

středa 19. září, 8.00
Festival sociálních služeb
Dům kultury

pondělí 24. září, 8.00-11.30
Knihovna seniorům
Knihovna M. J. Sychry

úterý 25. září, 9.30
Prevence mozkové mrtvice
Senior Point, poliklinika

pondělí 1. října až čtvrtek 4. října
Dny pro seniory
Senior Point, poliklinika

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

KONCERTY
středa 12. září Radůza
neděle 23. září Ivan Král
sobota 6. října Lunetic
19.00 Městské divadlo

DIVADLO
pondělí 10. září, 19.00
Kilián: Narozen v cizině
Městské divadlo

KULTURNÍ AKCE
pondělí 3. září až neděle 16. září, 10.00-17.00
Sochařské sympozium Žďáření
ul. Dvorská, areál Sboru dobrovolných hasičů

pátek 7. září, 14.00-22.00
Funny fest
park Farská humna

pátek 7. září, 19.00
Santiniho retro kavárna aneb celý Žďár tančí
náměstí Republiky

sobota 8. září, 14.00-22.00
Klášterní noc
Zámek Žďár, kostel na Zelené hoře
21.30 náměstí Republiky

sobota 15. září, 14.00
Slavnostní otevření rezidence Veliš
rezidence Veliš

sobota 15. září a neděle 16. září, 10.00-18.00
Kostýmované prohlídky „Zámek před 100 lety“
Zámek Žďár

pondělí 17. září, 17.00
Umění srozumitelně VII
Galerie Stará radnice

čtvrtek 20. září, 19.00
Gen jeřabinám
Městské divadlo

neděle 23. září, 16.00
Zakončení Slavností jeřabin
prostranství za Domem kultury, Knihovna M. J. Sychry

pondělí 24. září, 18.00
Promítej i Ty! – Slyšet očima
Knihovna M. J. Sychry

sobota 29. září, 10.00-18.00
Den venkova
Zámek Žďár

SPORTOVNÍ AKCE
sobota 15. září, 13.00
Faraonský běh do schodů na Zelenou horu
schody pod kostelem na Zelené hoře

sobota 22. září, 10.00-12.00
Závody v orientačním běhu
Pilská nádrž, kemp

VZDĚLÁVACÍ AKCE
středa 3. října, 19.00
Trek okolo Everestu a přes tři sedla
Café U Tety Hany

úterý 11. září – čtvrtek 13. září, 19.00-22.00
Kvíz – úterní, středeční a čtvrteční liga
kulturní centrum Batyskaf

čtvrtek 13. září, 14.45
Kurz znakového jazyka – informační schůzka
Knihovna M. J. Sychry

úterý 18. září, 17.00
Ondřej Červený – Osvobození Žďárska 1945
Knihovna M. J. Sychry

čtvrtek 20. září, 17.00
Kam zmizela nám princezna
Knihovna M. J. Sychry


