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

Divadlo

Vážení spoluobčané,

Rok 1918 ve Žďáře
O přípravě vzniku Československa se ve Žďáře vědělo už koncem léta 1918. Ve vzpomínkách žďárského pekaře Hynka Leskoura jsou
informace o tom, že „Anglie klade Rakousku do podmínek míru utvoření Československého a Jihoslovanského státu, to Němci a Maďaři prskají.“
K 1. září si poznamenal, že se sešli kněží z pražské arcidiecése v Obecním domě a prohlásili, že jsou pro stát československý, „když tam chtěl jít
arcibiskup Huyn, nepustili ho tam, tak to šel žalovat do Vídně.“ Byl hlad, ceny potravin byly neúnosné, „v Brně je máslo a sádlo za kg za 70 korun,
každá zdechlina je dobrá.“ Leskour zaznamenal i příhodu z Prahy, kde byla
na svátek sv. Václava socha světce ověnčena a „druhý den brzo ráno někdo
pověsil na sochu veliký plakát s těmito slovy: „Svatý Václave, chop se meče, neb
Vilémovi a Karlovi do pr…e teče“.“ V chladném říjnovém počasí se dařilo také
španělské chřipce. „4. října padal ve Žďáře sníh. (…) Čím dál více řádí španělská
chřipka, je to plicní mor, kdo má jen malou vadu, každý zemře, některý den zvoní
3krát umíráček.“
Datum vzniku republiky, pondělí 28. října 1918, není v dobových
pamětech nijak zvlášť opěvováno. Hynek Leskour k němu lakonicky
poznamenal: „28. října, převrat: Rakousko kapitulovalo.“ Soudní podúředník
Laurenc Vojtíšek byl také stručný: „Ujal se vedení Českého státu „Národní
výbor“. Orli v noci ulítli.“ Téhož dne kolem šestnácté hodiny přišly podle
soudobých zpráv do Žďáru první nejasné zvěsti o převratu. Po odstoupení
rakouského místodržícího hraběte Serényiho 8. listopadu 1918 se řízení
zemské samosprávy v Brně ujal žďárský rodák JUDr. Ladislav Pluhař. Podle
Vznik republiky oslavovala
jedné verze poslal 28. října po konduktérech vlakem od Brna zprávu
i humorná parte zesnulého mocnářství
o převratu do Žďáru. Ve své Městské kronice napsal kominický mistr Ladislav
Kostka v roce 1925, že ten den přišla do Žďáru „drátozvěst“, oznamující porážku Německa, mír a vznik smaostatného státu. Lidé si vzájemně
potřásali rukama, slzeli dojetím, objímali a líbali se. Hesla, která zaznamenal Kostka, patrně zněla druhý den i z úst žďárských řečníků: „Jsme
jedna rodina, jsme doma ve svém státě ve své vlasti, (...) dosti již bylo týrání, již nás nebude žádný „z milosti Boží“ trápiti, jsme opětně po 300letém
porobení svým samostatným státem.“ 28. října šlo o soukromé výroky jednotlivých osob, neboť zpráva o převratu stále ještě nebyla potvrzená
z dalších zdrojů a nikdo nemohl vědět, zda je skutečně pravdivá a zda vznik republiky nebyl potlačen, jako se stalo za Generální stávky 14. října
například v Písku.
Vznik nového státu potvrdily v úterý 29. října pražské ranní noviny, přivezené vlakem
z Německého Brodu. Došlo k oslavě „převratu“, které se podle Leskoura účastnilo na 1500
lidí, „řečnilo se a zpívalo se, četníci kokardy utrhli a dali si národní trikolóru, orli se shodili.“
Vojtíšek vzpomíná i na slavnostní „osvětlení na konec války“. Město zdobily červenobílé
praporky a trikolóry. Jeden z „orlíků“, umístěný na střeše poštovního úřadu (Kolping),
unikl nedopatřením pozornosti veřejnosti, protože byl viditelný jen z malého úseku
Veselské ulice. Na svém místě vydržel až do 80. let 20. století. Ten den četnictvo nekonalo
svou službu, namísto nich byla organizována národní stráž z řad sokolů, hasičů a občanů
jak ve Městě Žďáře, tak v Zámku Žďáře. Zprávu o vzniku státu ve městě vyhlásil strážník
„zapletený (…) slovanskou trikolorou“.
Starosta Alois Frieb svolal 29. října schůzi městské rady, která se konala v 15 hodin
v Národním domě (dnešní divadlo). Zájem o ni byl veliký, takže se všichni zúčastnění
do Národního domu nevešli. Řečníci promluvili o významu oslav, o povinnostech každého
Čecha a o nutnosti zachování klidu a pořádku, přečetli provolání Národního výboru, První
zákon a provolání Socialistické rady. Zároveň bylo oznámeno, že četnictvo bylo požádáno,
aby konalo službu jako dosud. Schůzi zakončil zpěv národní hymny a následoval slavnostní
průvod (podle Kostky i s hudbou a lampiony) městem, v jehož čele nesl Antonín Březina
prapor místní sociální demokratické organizace. Před soudní budovou (Stará radnice)
provolával dav slávu Masarykovi, Wilsonovi, Jihoslovanům, českým legiím a novému státu.
Jak jsme viděli, vznik republiky se nesl v duchu bídy, hladu, strachu o blízké na frontě
a pocitu smrtelného ohrožení španělskou chřipkou. Následný konec války znamenal nejen
radost z toho, že se lidé vrátí domů, ale i starosti, jak je jejich rodiny uživí a zda najdou
nějakou práci. Důvodů k jásání tak nebylo mnoho, ačkoliv vnitřně pád mocnářství většina
V Národním domě se konala 29. října 1918
Žďáráků vítala s nadšením.
veřejná schůze městské rady
Mgr. Stanislav Mikule

možná v nás ještě doznívají vzpomínky
na letní dovolené a prázdniny. Žáci a studenti ale již rozeběhli svůj vzdělávací proces a vše se podřizuje zákonitostem nového školního roku. Mám tu čest pravidelně
navštěvovat v rámci prvního školního dne
několik prvních ročníků základních škol.
Ani letos jsem nevynechal a s potěšením
jsem pozoroval prvňáčky na začátku jejich
studijních let. Kéž by je jejich radost a touha
po poznání provázela celý život! V počátku
jim v tom zaručeně pomohou kvalitní pedagogové našich městských základních škol,
se kterými jsem měl možnost se během
čtyř let několikrát setkat jako garant školství
v našem městě.
V polovině září proběhl v Domě kultury
již pátý Festival sociálních služeb, který se
v poslední době koná jednou za dva roky.
Této příležitosti využili poskytovatelé sociálních služeb k prezentaci svých činností.
Naše město je v rámci Kraje Vysočina stále
městem s nejvyšší podporou sociálních služeb. Ve spolupráci s ostatními neziskovými

organizacemi, včetně Charity, se dokážeme
zodpovědně postarat o potřebné občany
z města i okolí. Na tento festival naváže
8. listopadu Festival vzdělávání. Letos bude
spojen se zaběhlými Dny otevřených dveří
místních firem, které se na akci již několik
let spolupodílí. Snahou je informovat především žáky základních škol a jejich rodiče
o možnostech návazného studia a přiblížit
jim nabídku zaměstnání v našem městě.
Letošní rok je ve znamení 100 let vzniku Československé republiky. I naše město
se svými oslavami připojí k této významné
události. Podrobný program najdete v kulturní rubrice zpravodaje. Jsem hrdý občan
našeho města i naší republiky a na kulaté
výročí jejího vzniku jako samostatného
státu se nesmírně těším. Myslím si, že můžeme s úctou vzpomínat na rok 1928, kdy
prezident Tomáš Garrigue Masaryk navštívil
17. června naše město. Naše mladá republika měla po rozpadu rakousko-uherské monarchie spoustu povinností a úkolů, které
musela v rámci prvorepublikových let řešit,
aby se podařilo nastolit právní řád a zavést
fungující stát. Myslím si, že se to navzdory
několika drobným nedokonalostem podařilo a Československo se dostalo mezi tehdejší lídry Evropy.
Snad i tenkrát platilo krédo, které jsem
si oblíbil: „Co jsme udělali pro sebe, zemře
s námi, co dobrého jsme udělali pro druhé,
zůstává nesmrtelné.“ Domnívám se, že tato
věta hovoří za vše, a rád se jí řídím nejen
v osobním, ale i v pracovním životě.
Naše město a celá Vysočina se pomalu
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barví do podzimních barev. Tyto barvy nejsou jen barvami zlátnoucích stromů, ale
i barvami politických subjektů vstupujících
do komunální politiky pro nové období.
Přeji Vám všem šťastnou a odpovědnou
ruku při výběru budoucích zastupitelů, kteří budou rozhodovat o našem městě v následujících letech. Samozřejmě se připojuji
s tím nejdůležitějším přáním: přeji Vám i Vašim blízkým plnost zdraví a radosti.




Josef Klement

AKTUÁLNĚ: Lidé roztančili žďárské náměstí první retro kavárnou
Září je pro Žďár velmi kulturní měsíc.
Jednou z prvních akcí, která se letos koncem léta konala, byly Santiniho barokní
slavnosti. Ty začaly první Santiniho retro
kavárnou.
„Chtěli jsme si zábavně připomenout dřívější doby, zároveň trochu oživit centrum
města. Proto jsme se rozhodli uspořádat retro
kavárnu na náměstí,“ uvádí Dana Hrstková
z odboru školství, kultury a sportu, jak vznikl
nápad na tuto akci. Z ohlasů je zřejmé, že se
Žďárákům velmi líbila.
Celým večerem návštěvníky provedla
swingová kapela Tataband a slavný český zpěvák Ladislav Kerndl. Celkem se akce
účastnilo přes 800 lidí.
A jak se s takovým ohlasem popasuje
město? „Věřím, že se Žďáráci již brzy dočkají
pokračování. Protože tohle je přesně ta cesta,
jak náměstí oživit,“ dodává Zdeněk Navrátil,
starosta města.
(red)

Žďáráci se baví retro kavárnou na náměstí

Foto: Pavel Černý
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Aktuality

Sportovci se mohou těšit na novou halu Setkání
Žďár se v blízké době dočká nové sportovní haly. V září o tom rozhodlo nejprve
Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou, pár dní na to také krajské zastupitelstvo. V roce 2019 vznikne projekt haly
a v následujícím roce by se mělo začít
stavět.
„Nová sportovní hala bude primárně sloužit gymnáziu a průmyslové škole k výuce tělesné výchovy, kromě toho nabídne kvalitní
zázemí žďárským sportovním klubům. Žďár
tak brzy získá kvalitní doplnění sportovní haly
Na Bouchalkách,“ říká místostarosta města
Josef Klement. Na výstavbě se po několika
letech diskuzí domluvilo město s Krajem Vysočina. Celkové náklady jsou odhadovány
na 71,5 milionu korun. Městskou kasu stavba celkově vyjde maximálně na 23 milionů
korun nebo 33 %, pokud bude cena nižší.

Možná podoba budoucí sportovní haly

„Jsem rád, že se nám podařilo najít shodu
s Krajem Vysočina na poměru financování.
Nyní již mohu říct, že výstavbě nic nebrání
a je na kraji (hlavním investorovi), aby nechal
zpracovat projekt. Město má dle dohody možnost dalších 20 let halu využívat pro své oddíly
s 40% slevou na pronájmu. To by nám mohlo
ušetřit až 5 milionů korun,“ doplňuje Zdeněk Navrátil, starosta města. Samotná hala
vyroste mezi střední průmyslovou školou
a vedlejšími garážemi.
Druhá varianta, o které se jednalo, by
byla pro město levnější, ovšem neřešila by
potřeby Žďáru. „Jsem rád, že jsme se domluvili, protože na obou stranách stáli rozumní
lidé. Bylo vidět, že ani kraj, ani město si nepřejí
menší variantu. A dnes se již blíží k projektování haly, která bude dostatečně velká,“ vysvětluje náměstek hejtmana Martin Kukla.
(red)

Foto: Ing. arch. Martin Zezula, ateliér Santis

s občany

V listopadu se setkání s občany neuskuteční. Můžete ovšem přijít na ustavující zastupitelstvo, které se bude konat v termínu
od 1. do 15. listopadu. Konkrétní termín
bude uveřejněn na webových i facebookových stránkách města.
Další setkání s občany se uskuteční
na začátku prosince.

Žďár je velmi dobrým
zadavatelem
Město Žďár nad Sázavou bylo vyhodnoceno jako 4. nejúspěšnější v procesu
zadávání veřejných zakázek v kategorii
59 velkých měst (nad 20 tisíc obyvatel)
za roky 2015 až 2017.
Proti období 2013 až 2015 jsme poskočili
o 5 míst na 4. místo. Dlouholetá systematická snaha o kvalitní zadávání veřejných zakázek přinesla dobrý výsledek, který město
Žďár nad Sázavou řadí mezi elitu v celé ČR.
zIndex je nástroj na analýzu praxe zadávání veřejných zakázek v režimu zákona.
S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní
zadavatel postupoval transparentně, hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická
rizika. zIndex hrubě porovnává jednotlivé
zadavatele, a poskytuje jim zpětnou vazbu
- kde se jim daří a kde mají rezervy.
Cílem zIndexu je především poukázat
na úspěšné zadavatele. Hodnocením různých oblastí ukazuje zadavatelům, co konkrétně mohou zlepšit - a u koho se lze inspirovat. zIndex je výstupem akademického
výzkumu na Fakultě sociálních věd UK, je
publikován sdružením Econlab z.s., na adrese zIndex.cz.
Jan Havlík, tajemník

Aktuality

Topná sezóna je za dveřmi! Připomeňme
si, jaké mají majitelé kotlů povinnosti
Pojďme si s nadcházejícími podzimními
úklidy na zahradách připomenout, co se
smí pálit a co naopak ne. Ovzduší máme
jen jedno a tak musí každý přiložit ruku
k dílu, aby nám zůstalo v dobrém stavu.
Na otevřených ohništích můžete spalovat pouze suchý rostlinný materiál, který nesmí být znečištěn chemickými látkami. „Při
spalování vlhké a neprovzdušněné směsi rostlinných zbytků vzniká hustý dým, který může
obtěžovat široké okolí. Předejít takovému
znečištění ovzduší lze kompostováním rostlinných zbytků, nebo odložením rostlinného
materiálu do popelnic a kontejneru na bioodpad nebo na sběrný dvůr,“ radí Jitka Kubálková, pracovnice odboru životního prostředí Městského úřadu. A dále upozorňuje
na možné sankce při nedodržení zákona.
Pokud je v otevřených ohništích spalován
jiný materiál, jedná se o přestupek. Za ten je
možné dát pokutu až do výše 50 tisíc korun.
Kromě toho pomalu, ale jistě přichází
zima a s ní i topná sezóna. Nezapomínejte, že v domácích topeništích lze spalovat
pouze palivo, které je pro dané topeniště
určené výrobcem. Palivo by mělo být kvalitní (suché dřevo, uhlí bez zvýšeného podílu
prachu…). V žádném domácím topeništi
nelze spalovat jakýkoliv odpad.
Spálením odpadu při nízkých teplotách
a malém přísunu kyslíku by z komínů domů
unikaly nepříjemně páchnoucí a jedovaté
zplodiny, které mohou mít vážný dopad
na zdraví, především malých dětí. Dále je
třeba věnovat pozornost i dalším faktorům, které zásadně ovlivní množství emisí
znečišťujících látek vycházejících z komínů,
tedy kouř. „Lidé si musí dát pozor, jaký typ
kotle mají a jak v něm topí. To znamená mít

radní města
Žďáru nad Sázavou

Z témat přiřazených k bodům jednání
rady uvedu nejdůležitější. Je to rozprava
a zadání přípravy koncepčního materiálu
o bydlení v našem městě, včetně zřízení
účelového finančního fondu bydlení. Aktuálně město připravuje pozemky pro rodinné
domky a developerům na bytové domy. Tak
to jsou možnosti pro movité. Dále spravuje
262 bytů s pečovatelskou službou a už jen
4

víceméně byty na stalingradských svobodárkách pro sociálně potřebné. Ale nic mezi
tím. My potřebujeme nabídnout vlastní
domácnost i dalším a tím umožnit funkční
„prostupné bydlení“. Tzn. možný přechod
po určité době do jiné kategorie bydlení.
S rozvojem sociálního bydlení se nadále
počítá nejen pro nízkopříjmové občany, ale
i pro lidi v dočasně obtížné životní situaci.
Kvalitnější variantou bytů s regulovaným
nájemným by měly být startovací byty
na určitou dobu, např. 5 let, hlavně pro mladé, aby měli šanci a čas se postavit na vlastní
nohy. Pokud budou mít ambici a schopnosti
k lepšímu bydlení, mají mít na výběr i alternativu městského „bydlení se závazky“. To je
příležitost pro ty, kteří už mají stabilní příjem
a perspektivu, ale těžko dosáhnou na hypotéky na vlastní bydlení, protože nemají čím
ručit. Je to městem organizovaný a garanto-

Vybrali jsme tři zajímavé fotografie
ze života Žďáru.

správně nastavené regulační klapky tak, aby
vzduch mohl k palivu. Po přiložení je třeba nechat palivo rozhořet. Určitě je lepší přikládat
častěji a menší dávku paliva – to neplatí pro
automaty a zplyňovací kotle,“ upozorňuje
Kubálková. Neméně důležité je zajištění
pravidelného čištění kotlů a komínů. Usazené saze na výměníku brání předávání tepla
a zanesený kotel má nižší účinnost.

Na slavnostní otevření Rezidence Veliš
přijeli na náměstí Republiky i dobové
veterány z předválečného období.



Pozor na změnu povinnosti!
Novela zákona o ochraně ovzduší upravuje povinnost provozovatelů stacionárních zdrojů na pevná paliva o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW,
které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění (kotle, krbové vložky s teplovodním výměníkem…).
Nově má provozovatel povinnost provést
kontrolu technického stavu a provozu výše
uvedených zdrojů pravidelně nejméně jednou za tři roky, namísto původních dvou let.
To v praxi znamená, že následující kontrola
proběhne v roce 2019 namísto letošního
roku.
(red)

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Radek
Černý

Jaký byl poslední měsíc
pohledem Žďáráků?

Kostel na Zelené hoře prochází velkou
opravou, která potrvá několik následujících let.



vaný model zjednodušeného družstevního
bydlení. K zájemcům přistoupí jako partner
město, které pomůže s administrativou
a počáteční investicí, kterou budou nájemci postupně splácet, až přejde byt do jejich
vlastnictví. Pro takové vlastní bytové domy
má už město připravené pozemky na Klafaru. Průběžnou nabídku stavebních pozemků pro individuální výstavbu na Klafaru
bychom si ale také měli udržet. Pokud chceme zastavit neblahý trend úbytku obyvatel
Žďáru, musíme řešit bydlení. Věřím, že se
blýská na lepší časy.
PS : Chtěl bych poděkovat JUDr. Prokopové, vedoucí majetkoprávního odboru
MěÚ za iniciativní a profesionální přístup
v této důležité problematice, členům bytové komise za dobrou práci a dovolím si
s koncem svého mandátu v Radě města poděkovat všem aktivním Žďárákům.

Foto: Radek Minář

Foto: Tomáš Marek

Podzim přišel už i do Žďáru a všímají si
toho také občané města.

Ilustrační foto

Foto: archiv



Foto: Jiří Spurný
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Oslavy 100 let republiky

Žďáráci oslaví 100. výročí vzniku republiky
Blíží se nám 100. výročí vzniku Československé republiky. Pojďme si společně
s Danou Hrstkovou, která za městskými oslavami stojí, říct, nač se můžete
na konci října těšit.
Jak jsou celé oslavy pojaté a kdy se uskuteční?
Různé kulturní organizace a spolky si připomínají oslavy 100. výročí vzniku republiky
během celého roku 2018. Proběhlo několik
výstav, komentovaných prohlídek, tvůrčích
dílen a koncertů. Pro město Žďár nad Sázavou je stěžejní datum neděle 28. října, ale
100. výročí samostatného československého státu si zaslouží alespoň několikadenní
oslavu. V našem městě začneme slavit v sobotu 20. října, a to akcí lahodící oku i duši,
Muzejním večerem. Následovat bude týden
divadelních, tanečních, hudebních i filmových představení. Celou tuto plejádu různě
žánrově zaměřených pořadů a aktivit ukončíme v neděli 28. října.
Kdy dojde k vyvrcholení oslav?
Státní svátek Den vzniku samostatného
československého státu zahájí mše svatá
v kostele sv. Prokopa za náš národ. Následovat bude průvod spolků a žďárské veřejnosti k bustě T. G. Masaryka i pomníkům legionářů a padlých občanů. Čeká nás sázení
stromu svobody a v podvečer uslyšíme kon-

cert pěveckého sboru Svatopluk a Cantus
Bratislava. Poslední společné skladby obou
pěveckých sborů a československá hymna
důstojně završí celý sváteční týden.
Jaký program byste doporučila pro návštěvu s dětmi?
Již několik let rodiče s dětmi přicházejí
na Muzejní noc. V rámci oslav Regionální
muzeum nabízí Muzejní večer a je opravdu
na co se těšit. Po setkání s prezidentem Masarykem se všichni mohou zapojit do lampionového průvodu, který vyjde k Městskému
divadlu, tehdy Národnímu domu. Dalším
tipem je přehlídka krátkých animovaných
pohádek v Kině Vysočina ve čtvrtek 25. října.
Na jakou akci se Vy osobně těšíte nejvíc?
Pro mě je každý den, každý program něčím zajímavý. Osobně se velice těším na Den
československého filmu, kdy bude celý den
otevřeno místní kino a budou se promítat
perly československé kinematografie. Také
se těším na taneční veselici, na krásné taneční vystoupení místních folklorních souborů, na ukázku tanců a na stále lepší a lepší
Horáckou muziku.
Jak dlouho dopředu jste začali přípravy
na 100. výročí vzniku Československa
připravovat?
Asi před rokem jsme se sešli s kolegy

z bývalých okresních měst na Krajském úřadu Kraje Vysočina a nastínili si představu
o oslavách. Brzy naše plány nabraly správný
a konkrétní směr. Oslavy jsme začali plánovat jak v jednotlivých městech, tak společně na náměstí v Jihlavě (proběhlo 15. září
2018) velkolepým pořadem Proletí 100letí.
Na městské říjnové oslavy jsme upozornili večerním akrobatickým vystoupením
ve stroji času na Dni Žďáru. Oslavy nejsou
jenom o programu, budou upořádány výstavy. Na Staré radnici Klub filatelistů připraví výstavu 100 let státnosti na poštovních
známkách, v Regionálním muzeu můžete
navštívit výstavu „Svoboda!“ s podtitulem
„Žďár za první republiky“. Za zmínku jistě
stojí putovní výstava po žďárských školách
„Osmičky nejen osudové“.
(red)

Vlajka pro Žďár
Město vyzývá všechny obyvatele Žďáru
nad Sázavou, majitele a správce nemovitostí ve městě, aby v době mezi 20.-28. říjnem
vyvěsili na svých domech českou státní vlajku.
Je to jedna z vítaných možností, jak se
každý občan města může do průběhu oslav
100 let republiky zapojit.
Pojďme vlajkou pro Žďár oživit naše krásné město a připomenut si 100 let republiky.

Oslavy 100 let republiky

OSLAVY

100 LET REPUBLIKY
sobota 20.10.
10.00 - 16.00 Zámek před 100 lety
Zámek Žďár
17.00 – 20.00 Muzejní večer
Regionální muzeum, Moučkův dům, Městské divadlo
Večer věnovaný stému výročí vzniku Československé
republiky včetně komentovaná prohlídky a
lampionového průvodu.
neděle 21.10.
19.00 Divadelní spolek Žďár: Hymna
Městské divadlo

pátek 26.10.
10.00 (pro školy) a 18:30 (pro veřejnost) Svojí cestou
kino Vysočina
Inspirativních prezentací lidí, kteří vstupují
do veřejného prostoru svými životními příběhy.
sobota 27.10
9.00 – 17.00 Slavíme se Žďárem
Stará radnice
Výstava historických fotografií, soutěže pro děti,
vystoupení žáků ZUŠ Františka Drdly ve spolupráci s
firmou ŽĎAS.

úterý 23.10.
18.00 Koncert ZUŠ F. Drdly ke 100. výročí
Městské divadlo
Žáci školy představí díla českých a slovenských autorů.

17.00 Balonová pošta
náměstí Republiky

středa 24.10.
17.00 České století - hovory s Pavlem Kosatíkem
Knihovna M. J. Sychry
Přednáška jednoho z nejvýznamnějších českých
historiků současnosti.

Videoprezentace z oslav Proletí 100letí Kraje Vysočina

19.00 Hovory v mlčení aneb Dialog o lásce, demokracii
a humanitě
Stará radnice
Hudebně literární představení inspirované dílem
Karla Čapka Hovory s T. G. Masarykem.
čtvrtek 25.10.
13:00 – 21:00 Průřez filmovou tvorbou
kino Vysočina
Program promítání:
13:00 TGM osvoboditel
14:30 O zlaté rybce
15:30 28. říjen na Moravě
17:00 Hoří má panenko
18:30 Na samotě u lesa
20:30 Hovory s TGM
17.00 Umění první republiky
Knihovna M. J. Sychry
Tematická přednáška Mgr. et Mgr. Lenky Šimo
z cyklu Úvod do dějin umění.

18.30 Děti malují republiku
před Městským divadlem
19.00 Taneční veselice
Sokolovna
Hudba, tanec a zábava ve stylu první republiky.
neděle 28.10.
9.00 Mše svatá za náš národ
kostel sv. Prokopa
10.00 Průvod
Průvod od kostela sv. Prokopa přes náměstí Republiky
k bystě T.G.M. a pomníku legionářů. Pokračování
přes pěší zónu k pomníku padlých I. světové války
na ul. Sadová.
Vysazení STROMU SVOBODY
park ul. Sadová
18.00 Koncert nejstaršího pěveckého sboru Svatopluk
a Cantus Bratislava
Městské divadlo
Výstavy
Výstava 100 let státnosti na poštovních známkách
Stará radnice – Galerie, 16. 10 – 11. 11. 2018
Regionální muzeum - Svoboda! podtitul Žďár nad první
republiky (25. 9. – 18. 11. 2018)
Změna programu vyhrazena.

Vítání Tomáše Garrigue Masaryka ve Žďáře
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Foto: Sbírka Regionálního muzea, kopie Vilém Frendl
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Aktuality

V té škole se mluví o závislostech. Tak tam dítě nedám
Pracovníci Kolpingova díla se společně
s partnery a školami ve Žďáře nad Sázavou rozhodli v říjnu a listopadu zrealizovat kampaň Nezavíráme oči, která je zaměřená na závislosti mladistvých.

„Na kterou školu ve Žďáře tedy chodí děti,
které kouří marihuanu?“ napadne jistě nejednoho rodiče. Odpověď nabízí Josef Soukal
z Adiktologické ambulance Kolping: „Z výzkumných zpráv provedených na základních
a středních školách je jasné, že neexistuje větší
základní či střední škola, kde by žáci nekouřili
cigarety, nepili pravidelně alkohol, nebo neměli zkušenost s marihuanou. Myslet si opak
je naivita. To však zároveň nemusí nikoho děsit. Pokud se škola a rodiče chovají odpovědně
a nezavírají nad realitou oči, lze mnohé obtíže
zdárně řešit.“
Kampaň Nezavíráme oči
Myslet si, že mezi našimi dětmi nejsou drogy je… úsměvné.
Nebát se to řešit je… odvážné!
Nezavírejme oči.
„Smyslem kampaně je jasně říci, jak se
pozná dobrá škola. Je to škola, kde nikdo nekouří? Nebo je kvalitní škola ta, která nikdy
neřešila žádnou obtíž týkající se závislostí?
Podle nás je dobrá škola ta, která nezavírá oči
nad realitou a k obtížím se staví čelem. Tedy je
řeší,“ nabízí jasný pohled Petra Nováčková,
vedoucí Centra primární prevence Spektrum.
Ve škole se snadno stane, že se pedagog
dozví o některém žákovi, že užívá marihuanu. Má to nějak řešit? Má o tom mluvit s kolegy? Má zavolat policii? Řešit to na třídní
schůzce? Nebude naše škola vnímaná špatně, když o návykových látkách budeme víc
mluvit? To je řada otázek, které se objeví
ještě dřív, než se samotná situace bude řešit
s dítětem a jeho rodiči. „Je to pro pedagoga
těžká situace. Je však mít neustále na paměti,
že jde o dítě, které se nějak dostalo do blízkosti
drogy a je rozhodně spíše obětí než viníkem.
Tedy je potřeba mu pomoci, situaci řešit. Zametení pod koberec by dítěti jen ublížilo, protože by pokračovalo v užívání drogy,“ napovídá Josef Soukal, jak s otázkami naložit.

Pro školy není snadné řešit obtíže se závislostmi, když veřejnost pak danou školu
negativně nálepkuje. A ono je to přitom
naopak. Kvalitní je ta škola, která vnáší téma
závislostí do běžné výuky. Kvalitní škola si
na prevenci pozve externí odborníky. Kvalitní škola se o žáky a jejich obtíže zajímá
a pomáhá jim. Kvalitní škola ví, kde jsou odborníci, kteří žákovi, celé rodině, nebo třídnímu kolektivu pomohou.

Z mezinárodní výzkumné studie plyne,
že v České republice je na základních školách 5 % pravidelných kuřáků ve 13 letech
a již 16 % v 15 letech. Obdobná jsou data
i u pravidelného pití alkoholu. Marihuanu
zkusilo 23% deváťáků (evropský průměr je
15%) a 32% prváků na střední škole. Tedy
celá třetina prváků má zkušenost s THC. Je
tedy zřejmé, že dostupnost marihuany je
velmi vysoká.
Zdroj: Výroční zprávy o stavu ve věcech
drog 2015-2016

„Nejde o to hledat školu, kde se návykové
látky nebo závislosti nevyskytují, protože taková neexistuje. Kvalitní je ale ta škola, která
se o žáky a jejich obtíže zajímá a rizikové situace řeší. Kvalitní škola ví, jak odborně žákovi,
celé rodině a třídnímu kolektivu pomoci,“ dodává Soukal.
Součástí kampaně Nezavíráme oči je
podpořit žďárské školy, které danou problematiku řeší, vzdělávat školní metodiky
prevence, uspořádání výstavy a besedy,
informování rodičů a veřejnosti o potřebě
všímat si příznaků závislostí a vhodně je,
za podpory odborníků, řešit. Kampaň je realizována s finančním přispěním města Žďár
nad Sázavou a pod záštitou místostarosty
města Josefa Klementa.
Informace o kampani a nabídce pomoci: www.nezavirameoci.kolping.cz nebo
na facebookové stránce cpp.spektrum.
Petra Nováčková
Zavírání očí, zametání pod koberec či dělání mrtvého brouka dítěti ubližuje a situaci
zhoršuje. Dítěti nejvíc pomůže odpovědný
rodič a odpovědná škola, kteří obtíže řeší.

Akce se nesla sice v komorním, ale o to
přátelštějším duchu, jen Honza žádný nepřišel. V soutěžních buchtách mohli návštěvníci Pointů ochutnat například mák, tvaroh,
mrkev, jeřabiny, povidla, brusinky, rum
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Město podle vlastních představ? S participativním rozpočtem
žádný problém! Letos se můžete vybrat ze 6 projektů
Rok 2018 je již třetím rokem, kdy občané
Žďáru nad Sázavou mohou sami ovlivnit,
jaké nové projekty se budou v roce 2019
realizovat. Prostřednictvím participativního rozpočtu může každý Žďárák buď
přímo navrhnout vlastní projekt, nebo
podpořit projekt některého ze svých
spoluobčanů. Během měsíce června bylo
podáno celkem 6 návrhů na zlepšení našeho města, pro ty můžete nyní hlasovat.
Během září navrhovatelé představili a konzultovali své projekty se zástupci
městského úřadu i s vedením města. Všechny podané projekty byly po projednání vyhodnoceny jako realizovatelné, žádný nebylo potřeba vyřadit. Do hlasování pro širokou
veřejnost tedy putuje 6 projektů. Mezi ty
nejúspěšnější se rozdělí 600 000 Kč z městského rozpočtu a budou během příštího
roku realizovány.
„Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
aktivně do participativního rozpočtu zapojili a podali své návrhy,“ vzkázala občanům
garantka participativního rozpočtu Radka
Remarová. „S každým dalším ročníkem participativního rozpočtu se utvrzujeme v tom, že
Žďáráci mají zájem aktivně utvářet svoje okolí
a město je tu od toho, aby jim s jejich plány
pomáhalo,“ dodává Remarová. Během října
přichází na řadu druhá fáze, tedy hlasování
široké veřejnosti o tom, který z navrhovaných projektů by se měl zrealizovat.
Hlasování bude probíhat od 1. do 26.
října 2018. Svůj hlas může udělit každý
občan Žďáru starší 15ti let. Hlasovat můžete pohodlně z domova přes internet, ale
i prostřednictvím papírového hlasovacího

lístku (můžete využít lístek níže, nebo si jej
vyzvednout přímo u uren). Ten pak vyplněný vhodíte to hlasovací urny v informační
kanceláři Městského úřadu Žďár nad Sázavou, v budově polikliniky, knihovny a Relaxačního centra.
Stejně jako v přechozích letech můžete
celkem udělit dva kladné a jeden záporný
hlas.
Výsledky hlasování budou zveřejněny
nejpozději do 10. listopadu na webu města.
„I nevítězné projekty jsou pro nás i nadále velmi důležité. Díky nim víme, co lidem
v našem městě chybí nebo co je trápí. To, že
projekt neuspěl v participativním rozpočtu,
neznamená, že se mu město nemůže věnovat
v rámci jiného projektu. Už o něm víme a to je
zásadní,“ dodává Remarová.
Představujeme 6 projektů, pro které můžete hlasovat.
1. Generální úprava parkové části na ulici
Palachova
Projekt se věnuje generální rekonstrukci
prostoru a okolí pískoviště na ulici Palachova a doplnění mobiliáře. Finální dispozice
bude realizována ve shodě s realizačním
projektem, který bude vypracován architektem města.
2. Úprava veřejného prostoru na ulici
Bratří Čapků
Cílem je upravit park, doplnit ho herními prvky a mobiliářem. Autor projektu by
tomuto místu rád navrátil dřívějšího ducha
a vytvořil z něj místo pro veškeré všední
radosti nejen dětí, ale i rodičů, prarodičů,
milenců, a nebo i jen pro ty, kteří si chtějí po práci odpočinout na hezkém slun-

ném místě.
3. Komunitní zahrada pro obyvatele
domu s pečovatelskou službou
Tento projekt usiluje o vytvoření prostoru pro zahradníky z řad klientů DPS, kteří by
rádi vlastní kousek půdy s možností pěstování bylinek, zeleniny, jahod, či pro běžné
setkávání.
4. Rekonstrukce dětského hřiště na ulici
Purkyňova
Jedná se o modernizaci dětského hřiště
v ulici Purkyňova. Návrh počítá s doplněním
herních prvků, opravou a doplněním mobiliáře nebo oplocením.
5. Minipark nejen pro mladé
Záměrem projektu je vylepšení prostoru v okolí obchodní školy. Navrhovatel by
rád zlepšení okolí školy, větší zapojení žáků
a občanů do veřejného dění, využití jednotlivých fází realizace při samotné výuce i mezigenerační a mezioborovou komunikaci
spojenou s projektem.
6. Rekonstrukce sportovního hřiště
na ulici Polní
Hřiště by mělo být upraveno tak, aby
fungovalo jako zázemí pro rozličné sportovní aktivity, například pro míčové hry, jako je
fotbal, volejbal, basketbal a tenis.
Prezentace jednotlivých návrhů a veškeré informace o participativním rozpočtu naleznete na stránkách města - www.zdarns.
cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet. Nebo kontaktujte komunitní koordinátorku, Radku Remarovou na 778 744 303.

(red)

Participativní rozpočet 2018: Hlasovací lístek
Jméno a příjmení:

Projekt č. 1, Generální úprava parkové části v ulici Palachova

..........................................................................................

Projekt č. 2, Úprava veřejného prostoru na ul. Bratří Čapků
Projekt č. 3, Komunitní zahrada pro obyvatele DPS

Adresa trvalého bydliště:
Kolping rozjíždí kampaň na podporu otevřené diskuze o drogách na školách

Foto: archiv

V Senior Pointu soutěžili o nejlepší Honzovy buchty
V úterý 11. září se v Senior Pointu Žďár
nad Sázavou uskutečnila Soutěž o nejchutnější Honzovy kynuté buchty. Kdo
vyhrál a povedly se buchty?

Participativní rozpočet 2018

a také majonézu. Právě majonézové buchty
Marie Blažíčkové vyhrály.
Krásné druhé místo získala paní Dana
Sádovská a třetí místo obsadila Jaroslava
Procházková. „Všem zúčastněným děkujeme
a těšíme se na další setkání v Senior či Family Pointu,“ říká závěrem Barbora Marinčová,
kontaktní pracovnice místního Family a Senior Pointu.
(red)

..........................................................................................

Projekt č. 4, Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Purkyňova
Projekt č. 5, Minipark nejen pro mladé

..........................................................................................

Projekt č. 6, Rekonstrukce sportovního hřiště na Polní

Podpis a datum:
..........................................................................................
Hlasovat mohou pouze občané města Žďáru nad Sázavou, kteří v den hlasování dovršili 15 let. Každý hlasující může udělit dva kladné a jeden negativní
hlas, stačí křížkem označit vybranou variantu. Každý občan může hlasovat pouze jednou. Hlasovací lístky lze odevzdat od 1. 10. do 26. 10. do hlasovacích
uren ve městě: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Poliklinika Žďár nad Sázavou, Relaxační centrum. Hlasovat je možné i on-line
na webových stránkách města www.zdarns.cz. Kontaktní osoba: Radka Remarová, 778 744 303.

600 000 Kč na vaše projekty. 

www.zdarns.cz
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Městský úřad informuje

Chcete opravovat architektonicky cennou Ztráty a nálezy
stavbu? Neváhejte si požádat o příspěvek ZtracenoNalezeno
Svazek klíčů + štítek
na ulici Haškova
Již počtvrté město vyhlašuje dotační
program na podporu kulturních památek a architektonicky cenných staveb.
Občané mohou získat podporu až půl
milionu, resp. 100 tisíc korun. Žádosti je
možné podávat do prosince.

Dotační program navazuje na předchozí
úspěšné roky, kdy v posledních třech letech
byla poskytnuta finanční pomoc celkem
ve výši téměř 4 miliony korun. „Ukázalo se,
že s přispěním města se majitelé domů snaží
historicky významné stavby zachovat v původním rázu. A pokud město tomuto úsilí
může pomoct, proč bychom to neudělali,“ ptá
se Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje
a územního plánování.
V letošním roce mohou majitelé své
žádosti do dotačního programu Obnova
kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb pro rok 2019 podávat

v období od 8. října do 6. prosince. „Získané
prostředky pro obnovu kulturních památek se
mohou pohybovat mezi 50 a 500 tisíci korun,
u architektonicky cenných staveb pak mezi 5
a 100 tisíci korun na jednu stavbu,“ doplňuje Zuzana Vostrejšová, pracovnice odboru
RÚP, která má podporu na starost.
Město chce také podpořit majitele staveb, aby dosáhli na finanční podporu z krajských nebo jiných fondů. U nich je často
jedním z požadavků i podpora místní samosprávy. Právě Kraj Vysočina obvykle vypisuje
svůj dotační program na podporu obnovy
kulturních památek začátkem roku. „Jsme
rádi, že se v minulých letech i díky podpoře
města povedlo opravit interiéry i exteriéry
žďárských kostelů, hotel Veliš, zachovat cenné
prvky fasád domů, které prošly zateplením,
nebo restaurovat sochy z barokního mostu,“
dodává Zdeněk Navrátil, starosta města.

(red)

Obal na doklady	 předáno z Policie ČR
Mobilní telefon	
na ulici Nádražní
1 klíč	
u budovy MěÚ
Mobilní telefon	
na ulici Jihlavská
Dioptrické brýle	
na ulici Žižkova
1 klíč + dlouhá stuha Žďár nad Sázavou 3
1 klíč + štítek	
na ulici Blažíčkova
Svazek klíčů
u tržnice
Svazek klíčů
náměstí Republiky
Dámská bunda	
náměstí Republiky
Náušnice
před Městským úřadem
Část přívěsku
pod Městským divadlem

Rozbor studánek
Místo odběru
Stav vody
Datum odběru
Čas odběru

Studánka U Křiváku
není pitná
4. září 2018
7.50

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru
Čas odběru

Studánka Salvátorka
pitná
4. září 2018
8.10

Vyzvědněte si
reflexní pásky
V rámci projektu Bezpečná Vysočina mohou získat občané města oranžové reflexní pásky zdarma.

Před

Foto: Jakub Axman

Pásky si občané mohou vyzvednout
v informační kanceláři na Městském úřadě.
Každý má nárok na jeden pásek. Neváhejte
a využijte této příležitosti. 
(red)

Po

V letošním roce došlo k úpravě volnočasové plochy v ulici Polní v rámci revitalizace lokality pod Zelenou horou. V první fázi bylo
ze zdravotních a provozně bezpečnostních důvodů pokáceno několik stromů, následně došlo k výsadbě nových dřevin. Ve volnočasové ploše byly obnoveny vyšlapané pěšiny, opraven povrch bikrosové trati, natřeny stávající pneumatiky a instalován nový
mobiliář. V návaznosti na tuto akci bylo do prostoru umístěno několik herních prvků z akátového dřeva pro děti.
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ROZHOVOR: S Milošem Zabloudilem o filmových klubech.
Ve Žďáře je připravuje již téměř 50 let.

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

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

Chórové lavice v bazilice

Rozhovor

Miloš Zabloudil

Foto: Jakub Axman

Miloš Zabloudil je brněnský rodák, který se do Žďáru nad Sázavou přestěhoval
začátkem sedmdesátých let. Působil zde
jako učitel na dnešní SPŠ a VOŠ Žďár nad
Sázavou. Vedle svého učitelského angažmá začal brzy po příchodu také provozovat filmový klub v místním kině. Ten
se zde koná již od roku 1978 a prošlo jím
několik generací zdejších filmových nadšenců.
Ve Žďáře Vás zná mnoho lidí, jednak protože jste dlouhá léta působil jako učitel
na průmyslové škole, ale také protože
mnoho let pořádáte filmové kluby. Co
Vás k organizování filmových klubů přivedlo?
Pocházím z Brna a tam jsem také v 2.
polovině 60. let začal chodit na klubová
představení. Byla samozřejmě s úvodem
a člověk uviděl spoustu starých klasických
i tehdy současných filmů. V roce 1970 jsem
se přestěhoval do Žďáru, zdejší kino znám
tedy teprve od té doby. V 2. polovině 70. let
jsme pak spolu s inženýrem Coufalem, ředitelem Horácké galerie Chalupou a s panem
Šustrem, který byl vedoucím kina, založili
filmový klub.
Před rokem získalo Kino Vysočina úplně
novou podobu. Většinou zaznívají pozitivní ohlasy. Jak celou rekonstrukci hodnotíte? Ozývá se ve Vás někdy sentiment
při vzpomínce na staré kino?
I když v době svého vzniku bylo kino Vysočina moderní, po létech rekonstrukci potřebovalo. Prospěla mu. Nejen kvůli pohodlí
a příjemnému prostředí sálu i předsálí, ale
také kvůli technickému vybavení. Digitalizace umožňuje rychlé nasazování filmových
premiér, živé přenosy a další alternativy. Je
to prostě záslužný počin všech lidí, kteří se
o kino starají.
Podělte se s námi o nějakou historku
z promítání, která Vám utkvěla v hlavě?
Příhody, na něž jsem si vzpomněl, jsou

ještě z doby, kdy se promítalo z pásů namotaných na kotoučích a krabice s nimi se
vozily z nádraží. Jednou se promítal fantastický film o dětech s podivnými schopnostmi, které se narodily ženám ve vesnici
po návštěvě mimozemšťanů. Tehdy se moc
takových příběhů nepromítalo, proto přišlo
hodně lidí. Jenže kopie byla v původním
znění bez titulků. Jelikož jsem film z nějakého semináře znal, po promítnutí každého
kotouče se v sále rozsvítilo, já jsem doplnil
informace, které se z pouhého obrazu nedaly vyčíst, a hrálo se dál. Jindy jsem musel
za provizorního osvětlení film dovyprávět,
protože vypadl elektrický proud. Také jsme
přijeli na nádraží ve Žďáře a zjistili, že krabice s filmem omylem odjely do Havlíčkova
Brodu. Lidem, kteří už čekali v kině, jsme vysvětlili, že chtějí-li film vidět, musí za hodinu
přijít znovu. Když jsme film v autě konečně
přiváželi, uvažoval jsem, komu jej asi budeme promítat. Přišli jsme do sálu a tam seděli
lidé.
Za ty roky Vám prošlo rukama mnoho
filmů. Dle čeho je vybíráte a kolik filmů
zhlédnete, než máte ten jeden, který promítáte na klubu?
Při sestavování programu se zaměřuji
na filmy nové. Inspirace se najde v časopisech, jako je Cinema, Film a doba i v běžných sdělovacích prostředcích. Nejraději
ovšem volím filmy, které jsem viděl. Vhodnou příležitostí je každoroční Filmová škola
v Uherském Hradišti. Když si nabízené filmy
dobře naplánujete, můžete jich vidět 4 až
5 denně. Zajímavou akcí je také Be2Can,
jejím prostřednictvím se můžeme podívat
na významné filmy z festivalů v Berlíně,
Benátkách a v Cannes. Řadu z nich jsme již
v klubu viděli a ještě uvidíme.
Jakou filmovou dobu a proč máte nejraději? Dokážete říct, zda je nějaký jeden,
dva filmy, které máte úplně nejraději?
Říct, kterou dobu a film mám nejraději,
to nedovedu. Stejně rád se dívám na němé
grotesky, Bergmanovu Sedmou pečeť,
Godardova Bláznivého Petříčka, Vláčilovu
Markétu Lazarovou, Brianův život od Monty Pythons, Tarkovského Andreje Rubleva,
Velkou nádheru od Sorentina. Nechci pokračovat v této divoké směsi, stejně bych
na spoustu krásných filmů zapomněl.
Pozorujete nějaký vývoj mezi návštěvníky filmového klubu? A v čem? Dal by se
najít nějaký jednotící prvek mezi lidmi,
kteří chodí do filmového klubu v průběhu všech těch let, kdy za ním stojíte?
Kluboví diváci se v průběhu let měnili.
V 70. a 80. letech chodili na filmy, které jinde vidět nemohli. Vedení filmových klubů
mělo poměrně rozsáhlou filmotéku, která

se průběžně obměňovala a z níž jednotlivé
kluby sestavovaly svůj program. Vzpomínám si například, když se na plakátech objevilo Evangelium sv. Matouše od Pasoliniho,
že se lidé ptali, jestli je to pravda a skutečně
se film bude promítat.
Dnes se v oblasti filmu můžete dostat téměř ke všemu. Smysl klubu je tedy v něčem
jiném. Jde např. o filmy, které by se v kině
promítly jen jednou a přes svoji kvalitu by
zůstaly opomenuty. Do FK na ně přijde víc
lidí. Za těch několik posledních let se utvořila poměrně stabilní skupina příznivců. Je
to založeno na vzájemné důvěře. Já věřím,
že oni přijdou, a oni věří, že uvidí něco, co
stojí za to. Nenechají se odradit třeba tím, že
film je černobílý, že je maďarský nebo korejský. Neberou film jako pouhou zábavu, ale
vidí v něm umění. A umění je dobré vnímat
spolu s jinými, ne sám doma a mít film pětkrát přerušený reklamou. Ještě jedna věc je
na klubových divácích pěkná. Film končí,
běží titulky a lidé sedí, poslouchají hudbu
a nechávají to, co viděli, v sobě doznívat.
Co Vám dnes dodává energii do dalšího
promítání?
Ze svých učitelů na vysoké škole jsem
měl snad nejraději pana docenta Nového.
Zastavoval jsem se za ním i v 70. letech, kdy
už nesměl přednášet ani publikovat. Jednou mi ukazoval graf, který si sám nakreslil.
Měl podobu kružnic. Ta největší byla z doby,
kdy jezdil na různé konference, přednášková turné a psal do řady časopisů. Pak se
mu kružnice postupně zmenšovaly, až se
jakoby uzavřel do sebe sama. Takové zmenšování životních kružnic nemusí způsobit
jen politické poměry, ale také nemoc, nebo
to, jak člověk stárne. Filmový klub i to málo,
co v něm dělám, mi pomáhá udržovat moji
kružnici co možná největší.
Děkuji za rozhovor.


Jakub Axman

Filmový klub 2018/19
Filmový klub se koná každý třetí čtvrtek
v měsíci. V letošním školním roce začal
již v září, kdy se promítal film Utøya. A co
nás čeká dál?
18. října - Studená válka
15. listopadu - Tísňové volání
20. prosince - Zloději
17. ledna - Modlitba
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Aktuality

Děti se seznámily s prací městské policie na příměstském táboře
Městská policie každoročně připravuje
příměstský tábor pro žďárské děti. I v letošním roce se podařilo na něj získat dotaci.
Ve druhém červencovém týdnu se tak
sešlo 17 dětí v místní Oblastní charitě Žďár
nad Sázavou, kde jim pracovnice centra pro
rodiče s dětmi Kopretina připravily pestrý
program zaměřený na prevenci rizikové-

Děti během jedné z mnoha her

ho chování. Prostřednictvím tréninkových
a vzdělávacích aktivit, her a tvořivých dílen
si děti ve věku 6 – 9 let rozvíjely komunikační dovednosti, posilovaly sebedůvěru, učily
se společenskému chování, rozvíjely sportovní dovednosti.
„Pro děti byla připravena naučná stezka v přírodě, v jejímž závěru nalezly poklad
jak s dobrotami, tak s drobnostmi, které se
jim budou hodit ve škole,“ říká Dagmar Pál-

Foto: archiv Městské policie

Naučte se pečovat o své blízké
Pečujete nebo budete pečovat o svého
blízkého? Již od října začíná cyklus kurzů
Pečuj doma a s námi.

6. října, 8.30-17.30
Ošetřovatelský kurz + Praktický a nácvikový kurz I.

Kurzy pro laické pečující pořádá Českobratrská církev evangelická. Jsou primárně
určeny laickým pečujícím z rodin, starajícím
se zejména o seniory. Na kurzech získají
potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské
techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi.
Kurzy se uskuteční ve sborovém domě
Farního sboru ČCE v ulici Husova 10.
Hlásit se je možné přes webový formulář
na www.pecujdoma.cz, na e-mailu
martina.dvorakova@diakonie.cz, a nebo
na telefonu 603 167 540.
(red)

20. října, 8.30-17.30
Praktický a nácvikový kurz II. + Kurz komunikace
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24. října, 9.00-15.00
Pečování o člověka s demencí
1. listopadu, 9.00-15.00
Fyzioterapeutický kurz
13. listopadu, 9.00-15.00
Pečování v závěru života
19. listopadu, 9.00-15.00
Sociálně právní kurz

ková, preventista městské policie. Dodává, že tábor trval 5 dní. Do programu pro
děti bylo zapojeno i několik odborníků.
Šlo o psychologa a prorodinné pracovníky
žďárské charity. Jedno dopoledne strávily
děti na dopravním hřišti, kde viděly ukázky zákroků služebního psa pod vedením
psovoda městské policie, kdy bylo dětem
předvedeno, jak dokáže služební pes ochránit svého psovoda v případě napadení cizí
osobou. Služební pes dále provedl průzkum
terénu s následným označením ukrytého
pachatele. „Dále byla předvedena základní
poslušnost, kterou by měl umět každý pejsek,
což na místě potvrdila border kolie, která je
ve vlastnictví preventisty městské policie,“
uvádí Pálková.
Na závěr ukázky byl dán prostor na dotazy zúčastněných, na které odpovídal psovod společně s preventistou a manažerkou
prevence kriminality města. Program pokračoval jízdou na kolech nebo koloběžkách v prostorách dopravního hřiště. Děti
se učily objíždět překážku na vozovce a řešit
dopravní situace dle pravidel silničního provozu a také se zapnutými semafory. Aby se
děti bezpečně každý den dostaly do i z tábora, vzala si na starost jejich doprovod naše
asistentka prevence kriminality společně se
svými kolegy. Dětem se program líbil a těší
se na další ročník.
Podpora na tábor byla poskytnuta z programu Podpora prevence kriminality, jejímž
poskytovatelem je Ministerstvo vnitra ČR
Odbor prevence kriminality.

Městská policie

Aktuality

Pěvecký sbor Svatopluk oslavil svoje narozeniny hudbou
To, že hudba doprovází život člověka
od nepaměti, je známý fakt. Pokud se síla
lidského hlasu znásobí, ozvláštní toto
spojení všechny výjimečné chvíle. Sborový zpěv dětí i dospělých má ve Žďáru nad
Sázavou dlouhou tradici, v případě pěveckého sboru Svatopluk více než stoletou. Pojďme se jen v krátkosti ohlédnout
za několika posledními měsíci činnosti
našeho sboru a přes současný stav nahlédněme na naše plány do budoucna.
Po květnovém vystoupení našeho sboru
v krajském městě byla vrcholem koncertní
činnosti PS Svatopluk v letošním roce dvojice červnových vystoupení. První z nich
se uskutečnilo v rámci oslav Dne Žďáru 9.
června. V odpoledních hodinách zpříjemnil náš pěvecký sbor slavnostní chvíle celé
akce na žďárském náměstí Republiky. O den
později – 10. června rozezněly naše hlasy
a tóny hudby sál Domu kultury a to při příležitosti hned dvou výročí. Dětský pěvecký
sbor Žďáráček slavil 45 let od svého založení
a jeho starší bratr Svatopluk neuvěřitelných
170. Svými vlastními skladbami a společným závěrem za doprovodu smyčcového
kvarteta orchestru Janáčkova divadla v Brně
jsme završili několikaměsíční trénink spojený s dopilováváním našich písní do nejmenších detailů.
Po prázdninové pauze se opět rozběhla
nová sborová sezóna a na konci října přivítáme v našem městě spřátelený pěvecký
sbor Cantus z Bratislavy, kterému budeme
oplácet návštěvu našeho sboru v červenci

Sbor Svatopluk na koncertu v Lomnici u Tišnova na konci roku 2017

minulého roku. Městské divadlo ve Žďáru
rozezní v neděli 28. října zvučné hlasy zpěváků obou sborů a to také proto, abychom
si připomněli a oslavili 100. výročí založení
naší republiky. Tou dobou už se ale také
budeme připravovat na další adventní koncerty, které zakončí na závěr roku tradiční
vystoupení žďárského tělesa v prostorách
kostela sv. Prokopa ve Žďáru nad Sázavou.
Členy PS Svatopluk spojuje nejenom

Deratizace města

hudba a zpěv, ale i chuť překonávat svoje
hranice, díky starším i novodobým kompozicím si tak můžeme vychutnávat společná
souznění hlasů i krásu sborového zpěvu,
což nás všechny naplňuje příjemnými pocity. Pokud máte chuť věnovat se tomuto kultivovanému koníčku a tento příspěvek vás
„naladil“ na tu správnou notu, tak neváhejte
a přijďte mezi nás!
Jitka Nováková

Hokejisté vstoupili
vítězně do nové
sezóny

Žďár nad Sázavou se v říjnu chystá
na podzimní celoplošnou deratizaci.
Ta proběhne od 8. do 22. října na celém
území města, včetně sběru uhynulých
hlodavců.
„Aby byla účinnost deratizace co nejvyšší a celá akce proběhla úspěšně, je nutné,
aby všichni obyvatelé, majitelé nebo správci obytných domů a jiných objektů, poskytli
odborným pracovníkům provádějícím deratizaci potřebnou pomoc, zejména však, aby
umožnili přístup ve výše uvedeném termínu
do všech prostor, kde budou nástrahy dány,“
říká Milan Petr, pracovník Technické správy
budov města. Povinnost zpřístupnit nemovitosti je dána zákonem č. 258/2000 Sb.
Deratizaci samotnou bude v letošním
roce provádět firma Deratex. Majitelé rodinných domů, kteří mají o provedení deratizace ve svém objektu zájem, se telefonicky mohou hlásit přímo u firmy Deratex
na 603 813 643.
„Po celou dobu deratizace je třeba věnovat
pozornost chování domácích zvířat, především venčícím se psům, aby nesežraly jedovaté nástrahy,“ dodává Petr.
(red)

Foto: archiv PS Svatopluk

Druhá hokejová liga pro žďárské hokejisty začala velmi pozitivně. Během prvních
čtyř zápasů si připsaly čtyři výhry.

Brankář Sláma se snaží zabránit gólu během derby s Havlíčkovým Brodem

Foto: Petr Nedvěd

„Musíme před klukama smeknout, nebyl
to vůbec lehký zápas. Výhra podpořená Jirkou
Slámou, bohužel nám skončil Lukáš Krupka se
zraněním.,“ okomentoval výhru nad Moravskými Budějovicemi Michal Konečný, trenér
SKLH Žďár nad Sázavou.
Nová sezóna sebou letos nese i mnoho
novinek. Jednou z nich je nový formát druhé ligy, kdy Žďár bude hrát i se soupeři ze
skupiny Východ. „Je to zatraktivnění soutěže,
protože hrát dokola se stejnými soupeři není
ono. Takže je to jedině plus a těšíme se na to,“
říká Konečný, jenž má z těmito soupeři zkušenost z působení v Břeclavi.
„Našim hlavním cílem je bavit fanoušky a
diváky atraktivním hokejem, na který budou
rádi a v hojném počtu chodit,“ dodává Konečný.
(red)
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Sociální služby

Stacík - denní stacionář pro mentálně postižené osoby
Kdo jsme
Náš denní stacionář je příspěvkovou organizací Sociálních služeb města Žďár nad
Sázavou. Pomáháme osobám s mentálním
postižením a osobám s mentálním postižením, které mají přidružené tělesné nebo
smyslové problémy. Co se týče věku našich
klientů, jedná se o pomoc těmto osobám
ve věku 3 - 65 let, které vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita zařízení je 22 osob, z toho maximálně 5 osob
upoutaných na vozík. Strava je zajišťována
ve formě oběda a dvou svačin. Provozní
doba zařízení je v pracovních dnech od 6
do 16 hodin.
Kde pomáháme
Služba je poskytována jako ambulantní,
v bezbariérovém zařízení klidné části města.
V zařízení jsou tři pracovny, tělocvična, místnosti určené k rehabilitaci a relaxaci, dílna
pro aktivizační činnosti spojené s výrobou
keramiky, ručního papíru aj. K dispozici je
také prostorná zahrada. Vycházky jsou zaměřené na rozvoj samostatnosti a orientace
ve městě.
Jak pomáháme
Uživatelům pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní
hygieně, podávání stravy, při uplatňování
práv vč. pomoci při obstarávání osobních
záležitostí. Zvláštní důraz je kladen na samostatnost a soběstačnost uživatelů. Součástí zařízení je cvičný byt, kde se uživatelé
učí vařit a starat o domácnost. Našim klientům také zajišťujeme cílenou terapii ve formě hipoterapie a canisterapie. Hipoterapie

A na co se školáci a jejich rodiče mohou
těšit? Jsou připraveny zejména aktivity zaměřené na prevenci školního neúspěchu
a předčasných odchodů ze vzdělávání.
Na ZŠ Komenského 2 nově vznikne čtenářský kroužek, zdravotnický kroužek a kroužek s názvem „Jak na to?“ zaměřený na dovednosti všedního dne. Na ZŠ Švermova
mohou děti přijít do kroužku Mladý občánek a děti ze ZŠ Palachova čekají kroužky
pro malé čtenáře a divadelníky.
Žákům, kterým se ve škole zatím nedaří,
zajistí na ZŠ Komenského 2 pravidelné doučování. ZŠ Švermova nabídne pomoc kariérového poradce těm, kteří váhají s volbou
vhodného studia, nebo učebního oboru.
Pravidelné setkávání nad knihou si bu14

Kostel svatého Prokopa rozezní velký varhanní koncert
Důstojné chrámy, mohutný zvuk varhan a hravost hudby: v sobotu 20. října
do Žďáru nad Sázavou zavítá devátý ročník Bachova varhanního podzimu. V kostele sv. Prokopa se v 19 hodin uskuteční
varhanní koncert mladé varhanice Petry
Kujalové.

Nácvik soběstačnosti uživatelů

je provozována v pravidelných intervalech
ve spolupráci se sdružením Ambra. Canisterapie probíhá pravidelně 1x za 14 dní
ve spolupráci se sdružením Kamarád.
Proč pomáháme
Naši pracovníci mají zkušenost s lidmi
s mentálním postižením. Cílem naší práce
je spokojený a rozvíjející se uživatel. Pomáháme mu s co největší soběstačností právě
proto, aby mohl být začleněn do běžného
života. Dalším cílem je umožnit pečujícím

Foto: archiv Stacíku

osobám zaměstnanost a odpočinek.
Kde nás najdete
Službu Stacíku najdete ve Žďáru nad Sázavou na ulici Haškova 14. Kontaktní osobou
a zároveň vedoucí služby je Jaroslav Král,
který je dostupný na telefonu 778 548 430
a e-mailu: stacionar@socsluzbyzdar.cz. Provozní doba zařízení je v pracovních dnech
od 6 do 16 hodin.


Jaroslav Král

Nový projekt města se zaměří na zvýšení kvality vzdělávání
Množství nových aktivit čeká od nového
školního roku děti ve Žďáře nad Sázavou.
Díky spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování se městu podařilo získat
grant na projekt z OP VVV s názvem „Inkluze ve Žďáru nad Sázavou“.

Kultura

dou moci užít rodiče dětí z mateřských škol
Brodská a Okružní v rámci programu zaměřeného na rozvoj rodičovských kompetencí.
Rodiče a děti předškoláků budou v jednotlivých pracovištích MŠ též podpořeni pravidelnou přípravou na školní docházku formou tzv. edukativně stimulačních skupin.
Nezapomíná se ani na pedagogické pracovníky, pro které je naplánován kurz Montessori pedagogiky, jejíž popularita stále
roste. Počítá se i s návštěvami v ostatních
školách a školkách, které umožní výměnu
zkušeností mezi pedagogy.
„Naším cílem je, aby spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování přinesla zvýšení
kvality vzdělávání ve městě pro všechny děti
bez rozdílu. Tento projekt je dobrou cestou,

jak toho dosáhnout,“ říká k tomu Kateřina
Navrátilová, manažerka Strategického plánu sociálního začleňování ve Žďáře.
(red)

Tato rodačka z Vysočiny si vybrala díla
Bacha, jeho severoněmeckého předchůdce
Buxtehudeho, Mendelssohna, který v 19.
století přispěl k Bachovu znovuobjevení,
Brahmse, jenž se inspiroval barokními formami, a Francouze Widora, který upravil Bachovy známé skladby. Perličkou programu
je výrazná skladba Estampie rakouského
skladatele Danksagmüllera, která kombinuje středověkou taneční formu a soudobý
hudební jazyk.
Petra Kujalová je absolventkou Konzervatoře Brno a JAMU v Brně, studovala rovněž na Académie supérieure de musique
ve Štrasburku. S úspěchem se zúčastnila
interpretačních soutěží, natáčela pro Český
rozhlas. V současnosti studuje doktorský
studijní program na HF JAMU, koncertuje
doma a v zahraničí a věnuje se pedagogické
činnosti.
Bachův varhanní podzim letos nabízí
celkem 9 koncertů: v Brně, Praze, Českých
Budějovicích, ale třeba také v Doubravníku,
kde vystoupí mladinká operní hvězda Aneta
Ručková v doprovodu varhaníka Josefa Kra-

Ilustrační foto

Foto: archiv

tochvíla. Tento odpolední koncert se uskuteční 7. října v 15 hodin v doubravnickém
kostele Povýšení sv. Kříže.

Jeřabiny jsou opět za námi. Město oživily dvě nové sochy
V letošním roce proběhl již 24. ročník
Slavností jeřabin, který organizovalo
Město Žďár nad Sázavou spolu s Domem
kultury a ostatními kulturními organizacemi ve městě.
Charakter letošních slavností se výrazně
nelišil od předešlých ročníků.
Novinkou letošního festivalu byla San-

tiniho retro kavárna na náměstí Republiky,
která se setkala s velkým zájmem občanů
a v páteční večer roztančila žďárské náměstí. Další novou akcí bylo slavnostní otevření
Rezidence VELIŠ, které bylo spojeno s prohlídkou Masarykova pokoje a velmi pěkným
kulturním programem.
Ozdobou letošního festivalu byli umělci
z Klubu výtvarných umělců Horácka, kteří

Mateřská škola
Setkávání rodičů s dětmi nad knihou
Edukativně stimulační skupiny
ZŠ Komenského 2
Doučování žáků z českého a anglického
jazyka
Čtenářský kroužek
Zdravotnický kroužek
„Jak na to?“ - kroužek zaměřený na praktické vedení domácnosti, ochrana soukromí na internetu, vliv reklamy...
ZŠ Švermova
„Mladý občánek“ – kroužek, podporující
žáky v oblasti aktivního občanství
ZŠ Palachova
Čtenářský kroužek
Divadelní kroužek

Česká země letos slaví významné kulaté
výročí – oslavujme dobrou hudbou a silnými uměleckými prožitky! Anna Pinknerová

Patrik Vlček představuje novou sochu, která je umístěna za Domem kultury

Foto: archiv

svá díla na téma „Barvy, tvary, linie“ vystavili na Staré radnici a v kapli sv. Barbory. Celý
program byl sestaven tak, aby oslovil všechny věkové kategorie.
Sochařské sympozium
Po úspěšném prvním ročníku sochařského sympozia v roce 2016, kdy se tři nové
kamenné sochy přirozeně včlenily do městského exteriéru (park u Modrého hřiště), přijeli do našeho města další sympatičtí sochaři Tereza Holá, Hynek Skoták a Patrik Vlček.
Město vybralo lokalitu pro nové sochy
u Domu kultury v centru města, kde již
v předchozích letech byly dřevěné sochy.
Podle rušné křižovatky, cyklistické stezky
a frekventovaných chodníků pro pěší zvolila akademická sochařka Monika Vosyková
sjednocující téma Tep života jako inspirativní vodítko pro umělce.
Tereza Holá a Hynek Skoták vytvořili společné dílo s názvem Zázrak aneb Za zrak.
Jsou to dvě naturalisticky pojaté oční bulvy
vzhlížející k nebi a dál. Patrik Vlček oproti
tomu zvolil odlišný způsob, a to zachování
přírodního tvaru kamene s jemnými ornamentálními akcenty na povrchu.
Sochy tak doplňují exteriér města a zjemňují výhledy na panelákovou zástavbu.
OŠKS
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Školství

Tři nové evropské projekty na žďárském gymnáziu
Tak nám ten školní rok začal pěkně zostra - co nás letos čeká?
Hned první týden odjela skupinka studentů do Bruselu na finále projektu Catch-EyoU, kde prezentovali výsledky tříletého
projektu, ve kterém se zaměřili na vztah
mladých a seniorů, čili na generační rozdíl.
Pokud máte zájem, můžete si záznam konference poslechnout na stránce radioimmaginaria.it, kde hovoří trio Naďa Kaňková,
Markéta Trembaczová a Filip Hraško. Po-

drobnější zážitky vám účastníci popíší v některém z dalších čísel Zpravodaje, až své dojmy zpracují a doplní si zameškanou látku
ve škole.
Na následující dva roky máme o práci
i cestování postaráno – žádali jsme o tři projekty a na všechny jsme získali grant z programu Erasmus+, který financuje Evropská
unie.
Pro starší studenty máme program Active Reality, Real Activity s francouzskou školou v Provence, kterou už známe z předchá-

Studenti se v rámci projektu Cycling and Enterprise podívali k římskému Koloseu

Foto: Roman Veselský

zejícího projektu o využití půdního fondu.
Tentokrát se zaměříme na evropské kulturní
dědictví, interaktivitu a propagaci města. Věříme, že výsledky naší práce budou
ve městě a jeho kulturních institucích brzy
vidět. O tento projekt jsme žádali jako koordinátorská škola, takže jsme se snažili ušít
ho trošku na míru Žďáru i Lodéve. Na jaře
tedy uskutečníme jak pobyt v Provence, tak
u nás a stejně tak za rok.
Pro mladší studenty máme projekt nazvaný Dovednostmi 21. století zkoumáme
kulturní dědictví. V něm jsme partnery školám z Nizozemska, Bulharska a Španělska.
Tento projekt se rozbíhá velmi rychle, takže
v říjnu jedeme na pracovní schůzku učitelů
a už v prosinci pojede skupinka studentů
do Španěl.
I naši učitelé se vzdělávají ve světě, proto také čtyři kolegové požádali úspěšně
o grant, který jim umožní účastnit se odborných kurzů, např. ve Skandinávii či Velké
Británii. Výsledkem jejich práce bude přírodovědný vzdělávací den zaměřený na čtyři
živly.
Samozřejmě je výhodou všech projektů,
že umožňují cestování zdarma, ale hlavní
přínos vidíme v něčem jiném – naši studenti využijí jazykovou praxi a získají zkušenosti
s týmovou prací, ale hlavně, hlavně se z nich
stanou světáci, kteří vidí dál než za naše
humna.
Michaela Kondýsková, Roman Veselský
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Studenti si poprvé vyzkouší opravdové podnikání
Na žďárské obchodce klademe dlouhodobě důraz na propojení teoretické
výuky s praxí. Již řadu let jsou studenti
zapojeni do projektu fiktivních firem organizace pod záštitou Národního ústavu
pro vzdělávání. Pojďme se podívat, co se
studenti v rámci projektu naučí.
Pod zastřešením této organizace zakládají svoje virtuální společnosti, které
simulují reálné procesy, produkty a služby.
Studenti mezi firmami obchodují a připravují se na veletrhy, kterých se každoročně
účastní. Ty větší se pravidelně konají v Brně.
Dějištěm mezinárodního setkávání je vždy
v jarních měsících Praha. Soutěží se v několika kategoriích. „Stěžejní je klání o nejlepší
prezentaci firmy v českém a anglickém jazyce
před komisí. Všichni účastníci veletrhu potom
vybírají nejlepší reklamní leták, katalog produktů, vizitku, maskota firmy a nejvydařenější
stánek. Naši studenti se i ve velké konkurenci
prosazují a získávají výborná umístění,“ říká
Radka Hronková, ředitelka školy.
Protože výchova k podnikavosti je jedním ze základních cílů naší školy, chceme
jít v letošním školním roce i jinou cestou.
Se studenty třetího ročníku se zapojíme
do konkrétního výukového programu JA
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Studentská firma. Tři skupinky studentů si
na jeden školní rok založí vlastní skutečnou
obchodní společnost, která bude fungovat pod vedením proškoleného pedagoga
a také konzultanta přímo z centrály organizace.
„Novým projektem chceme v mladých lidech posílit tolik potřebný zájem o věc, pod-

nikavost, flexibilitu, práci v týmu, spolupráci
a vzájemnou důvěru. Přejme jim tedy dobré
nápady, správná rozhodnutí, hodně úspěchů
a společné radosti z jejich prvních podnikatelských krůčků,“ dodává Hronková.
Věra Houdková
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Školství

Žáci „Čtyřky“porozuměli umění
Žáci 4. základní školy se opět zúčastnili projektu Umění srozumitelně. O čem
projekt je?
Již sedm let zvou Jana Zabloudilová
a Monika Vosyková, členky Klubu výtvarných umělců Horácka, v rámci projektu
Umění srozumitelně naše žáčky a učitelky
do prostor staré radnice. Paní učitelka Boři-

lová to komentuje: „Vysvětlují nám vhodnou
formou, jak lze také přistoupit k chápání moderního umění. Žáci si povídají o abstraktních
malbách, pokoušejí se sochařit, malovat i tisknout.“
Děkuji oběma stranám za vstřícnost
a dobrou spolupráci, je to skvělé souznění
s velkým přesahem do dalšího života.

Jaroslav Ptáček, ředitel 4. ZŠ

Žačky si zkouší modelovat v rámci projektu Umění srozumitelně

Foto: archiv 4. ZŠ

I technická výuka může být zábava
Žďárská průmyslovka i v letošním roce
pokračuje s technickými kroužky pro
žáky základních škol. Ty se uskuteční každý měsíc dvakrát a přístupné jsou všem
zájemcům.
„Jsem rád, že se nám ve Žďáře daří praktickou výuku techniky přiblížit a ukázat
i mladým žákům. Pokud chceme, abychom
měli dostatek pracovníků v našich firmách, je
nutné poutavou výuku začít co nejdřív,“ říká
Josef Klement, místostarosta města. Projekt
„Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“ vznikl
v loňském roce spoluprací VOŠ a SPŠ Žďár
nad Sázavou s firmou ŽĎAS.
Díky zájmu z loňského roku se škola roz-

hodla kroužky uspořádat i v letošním roce.
První proběhl již na konci září, ale od října
pokračují dále. Mezi tématy, se kterými se
žáci setkají, jsou například hravá elektrotechnika a automatizace, krása a vůně dřeva, robotika a mechatronika, projektování
na počítači nebo obnovitelné zdroje.
„Do kroužků se není potřeba přihlašovat
ani platit poplatky za účast. Organizátoři
chtějí touto atraktivní formou seznámit žáky
nejen s následným technickým vzděláváním,
ale i praktickými dovednostmi, se kterými
přijdou do styku i v běžném životě,“ dodává
Klement. Podrobnosti a informace o termínech a jednotlivých kroužcích najdete
na www.spszr.cz.
(red)

Co dnes očekávají
rodiče od školy?

Září je za námi, uběhlo rychle a bylo úžasné hned na jeho samém počátku. Nejvíc
úžasné bylo, že na začátku školního roku
vstali i ti, kterým se moc nechtělo a přesto do školy přišli – včas, ať už to byli žáci,
nebo učitelé.
A byť se ve škole září zdá jako krásný
měsíc, kdy se ještě moc nezkouší, je ve školství měsícem docela náročným, zejména
po stránce organizační – otestování fungování rozvrhů, zajištění realizace plánovaných kroužků, prostě rozběh všech těch
nám známých školních aktivit. Málo známé
však je, že se v tomto období také připravuje rozpočet školy na další kalendářní rok,
na konci měsíce pro ministerstvo soupiska
stavu žactva a učitelů, oznámení o počtu
vypůjčených knih ze školní knihovny, stáří
a počet počítačů a další důležité údaje, no
prostě takové úředně statistické.
To všechno jsme u nás ve škole zvládli a k tomu přidali ještě něco navíc. Opět
jsme zahájili soutěž žáků o titul „Šikula třídy“, která je určena pro malé i velké žáky
školy a pomáhá nám zlepšovat kvalitu
práce ve škole. Její pravidla jsou vyvěšena
na www.zszdar.cz. Navíc jsme pro tento
školní rok připravili systém tematicky řazených třídnických hodin, který nám rovněž
umožní zvýšit kvalitu vzdělávání a dále
zlepšovat klima ve škole.
Začínáme připravovat aktivity do klubu
Kulíšek a též Ředitelskou kavárnu. Kulíšek
je určen všem předškolákům, kteří si chtějí
vyzkoušet, jaké je to ve škole formou zábavného odpoledne, Ředitelská kavárna je
pak určena rodičům dětí a fanouškům školy,
kteří se zde mohou na cokoli zeptat přímo
pana ředitele. Obě akce budou probíhat
v stejném termínu, vždy ve druhém úterku
ve vybraném měsíci, na podzim 13. listopadu a dále pak 11. prosince. Budeme se tedy
těšit na předškoláky v Kulíšku a na rodiče
a naše fanoušky v Ředitelské kavárně.
Děkujeme všem malým i velkým dětem
a jejich rodičům za krásný první školní měsíc
a přejeme jen 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

Víte, že...
Studenti debatují o své budoucí firmě v rámci projektu JA Studentská firma

Foto: Růžena Krejčová

Ilustrační foto

Foto: Shutterstock

... v letošním školním roce budou mít
školáci základních a středních škol celkem 18 dní volných prázdninových dní?
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Příspěvkové organizace města

SPORTIS informuje
Relaxační centrum – V srpnu 2018 navštívilo Relaxační centrum celkem 15 642 klientů. Na začátku září proběhla pravidelná
roční odstávka, během které byl celý areál
kompletně vyčištěn a provedeny nezbytné
opravy.

tokempinku se i zde blíží konec sezóny, který bude kolem poloviny října. V příštím roce
končí lhůta pro udržitelnost projektu, která
byla 5 let, takže budeme připravovat nové
podmínky provozu a různé změny a úpravy
v areálu. Přijďte si užít poslední pěkné dny.

Zimní stadión – Dokončujeme práce
na opravě přední a vstupní části zimního
stadiónu. V této souvislosti byla vyměněna
zbývající okna a také dveře do restaurace.
Na příští rok připravujeme opravy severní
a jižní venkovní strany zimního stadiónu.
Autokempink Pilák – Letošní teplotně
nadprůměrná sezóna se blíží ke svému konci. Od začátku října budeme realizovat zateplení stropu v sociálním zařízení Táborka
a nové oplocení asfaltového hřiště. V letošním roce již z časových důvodů nestihneme
vybudovat nový sklad na lodě a šlapadla.
Tuto akci realizujeme příští rok.

Fotbalový stadión – Po dokončení je akce
výměny celého umělého povrchu v částce
necelých 6 mil. Kč bez DPH včetně následného atestačního řízení. Atest na hrací plochu jsme obdrželi na další 3 roky. Původní
povrch bude využit na fotbalovém stadiónu
a v příspěvkových organizacích města. Pokud nějaký materiál zbyde, tak ho nejdříve
v příštím roce budeme prodávat zájemcům
z řad veřejnosti. Na podzim zahájíme práce
na opravě oplocení areálu od stávajícího
občerstvení až k zadnímu tréninkovému
hřišti. Zbývající část realizujeme až v příštím
roce po dokončení rekonstrukce tenisových
kurtů.

Rekreační areál Pilák - Podobně jako v au-



SPORTIS

Prázdninová statistika z mateřských škol
Jako každý rok vyhodnocujeme obsazení mateřské školy dětmi v měsíci červenci
a srpnu. Letos byl po oba měsíce provoz
na MŠ Veselská.
Rodiče si letní provoz nemohli vynachválit – děti si v nové MŠ rychle zvykly,
měly na třídě většinou své, již známé, paní
učitelky, asistentky nebo chůvy. Přehledné
a pružné byly i organizační změny při sní-

žení počtu dětí na třídách a občas to bylo
opravdu jako na houpačce.
Celkem využilo prázdninový provoz
průběžně 240 dětí ze všech sedmi mateřinek sloučených v příspěvkové organizaci.
Všem pracovnicím děkujeme za vstřícnost
a profesionální přístup vůči dětem, rodičům
a hostujícím kolegyním a především za celodenní výdrž v extrémně teplých dnech.
Iveta Klusáková

Městská policie

Volejbalisté nabírají nové členy. Neváhejte přijít na nábor

Muž ohrožoval bezpečnost provozu
V nočních hodinách přijal strážník stálé
služby oznámení od občana, že na ulici Dolní se má po komunikaci pohybovat zřejmě
podnapilý muž, který tak ohrožuje nejen
sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Na místo se dostavila hlídka MP, která ve spolupráci s Policií ČR provedla jeho
lustraci s negativním výsledkem. Jednalo
o muže ve věku okolo 40 let, který byl vyzván, aby okamžitě opustil komunikaci, čehož následně uposlechl.

Žďárský volejbalový oddíl pořádá nábor
nových mladých členů. Přemýšlíte, jakou
sportovní aktivitu vybrat pro své ratolesti? Pak čtěte dál!
Nabíráme do volejbalové přípravky

Zraněný podnapilý člověk
Na tísňovou linku městské policie oznámila v časných ranních hodinách žena, že
v restauračním zařízení se nachází podnapilý muž, který je zraněn v obličejové části
hlavy a špatně komunikuje. Na místo vyjela
hlídka strážníků, která následně jeho ztotožněním zjistila, že se jedná o muže okolo
50 let, kterému poskytla na místě první pomoc, a vzhledem k jeho zdravotnímu stavu
bylo nutné na místo přivolat Rychlou záchrannou službu, která dotyčného převezla
do nemocnice k následnému ošetření.
Rušení nočního klidu v autokempu
V pozdních nočních hodinách bylo
na tísňovou linku městské policie oznámeno návštěvníkem autokempu Pilák, že má
docházet k rušení nočního klidu ze strany
účastníků zde pořádané celodenní akce
a jeho rodina i další návštěvníci nemohou
spát. Po příjezdu strážníků na místo bylo
zjištěno, že hluk pochází z jednoho z obytných karavanů, kde bylo v jeho blízkém okolí přítomno asi deset osob, které se chovaly
hlučněji, než by bylo na tuto pozdní noční
dobu vhodné. Hlídkou byli upozorněni, aby
se ztišili a nerušili ostatní návštěvníky autokempu, čehož ihned uposlechli. Po opakované kontrole hlídky MP byl na místě již klid.
Spící muž na lavičce
V ranních hodinách bylo na služebnu
přijato oznámení o pravděpodobně spícím
muži na lavičce na ulici Chelčického, naproti
nádražní hale ČD. Vzhledem k tomu, že nebylo zřejmé, zda muž nemá nějaké zdravotní problémy, byla na místo okamžitě vyslána hlídka strážníků. Následně bylo zjištěno,
že muž ve věku okolo 55 let zde usnul při
čekání na vlakové spojení. Zdravotní problémy se u muže nepotvrdily a ani si na žádné nestěžoval.

Luboš Skřivánek, MP

Děti si prázdniny ve školce moc užily
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Foto: archiv MŠ

Ze sportu

chlapce a děvčata ve věku od 7 do 11 let.
Pokud máte potomka, který chodí od 2.
až 5. třídy, a nechcete, aby trávil volný čas
bloumáním po ulicích či koukáním do mobilu, přiveďte ho na volejbal! Nejen, že bude

I volejbalisté nabírají nové, malé volejbalisty a volejbalistky

Foto: archiv

smysluplně trávit volný čas aktivním pohybem, ale ještě dostane skvělou výbavu pro
reálný život (fungování v týmu, odpovědnost za sebe i druhé, rychlá reakce, strategické myšlení, kombinační schopnosti...).
Tréninky pod vedením zkušených trenérů
probíhají zábavnou formou a je kladen důraz na všeobecnou pohybovou průpravu se
zaměřením na volejbal.
Nábor bude probíhat na trénincích
volejbalové přípravky až do konce října,
a to každé pondělí od 15.30 do 17 hodin
ve sportovní hale Na Bouchalkách a každý
pátek od 15.30 do 17 hodin v tělocvičně ZŠ
Palachova.
Na účasti svého dítěte se můžete předem telefonicky domluvit s hlavním trenérem Petrem Veselým - 739 035 959,
77zomba@seznam.cz nebo rovnou přijďte
na jakýkoli trénink volejbalové přípravky.
Více
informací
najdete
také
na www.volejbalzr.cz/nabor nebo na facebookovém profilu Volejbal Žďár nad Sázavou.
Volejbalový oddíl TJ Žďár nad Sázavou

Žďárské schody se opět staly místem činu. Utkali se tu běžci
V září se na Farčatech konal třetí ročník
Žďárských schodů. Závodu se zúčastnilo
přes 90 závodníků z celé České republiky.
„Nadšenci přijeli například z Prahy nebo
Velkých Bílovic, aby se poprali o medaile
a užili si příjemně strávené odpoledne,“ říká
organizátorka Jana Čiháková. Jako v předchozích ročnících i letos závodily děti, které
měly okruh v parku, i dospělí, kteří se zapotili na schodech v centru města. Nechyběly
ani týmové štafety.
Kromě medailí a diplomů si závodníci
odnesli i věcné ceny od našich sponzorů.
Díky dobrovolnému vstupnému, které bylo
novinkou letošního ročníku, se vybralo 2636
korun. Ty putovaly občanskému sdružení
VerVia. Organizátorky plánují, že i v příštím
roce se závod uskuteční.
Klára Slámová

Účastníci vybíhají schody z Farských humen nahoru do centra města

Foto: Milan Šustr

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
17. září 2018 celkem 21 105 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: srpen - 21 115, červenec 2018
- 21 115, červen 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)

Vilma Úradníčková 	
Filip Kunc 	
Ina Sadílková 	
Bára Formánková 	
Tereza Trejbalová 	
Klára Kukeňová	
Zoe Bérešová 	
Kristýna Čejková 	
Michal Strejček 	
Radovan Smutek 	
Anna Hedvičáková 	
Lukáš Nahodil	
Martin Pohanka	

Děti narozené v červenci 2018

Životní jubilea v říjnu 2018

Stela Junová	

02.07. ZR 1

Jiří Pelikán	

04.07. ZR 1
10.07. ZR 3
14.07. ZR 3
16.07. ZR 6
18.07. ZR 6
25.07. ZR 2
27.07. ZR 3
28.07. ZR 3
29.07. ZR 3
30.07. ZR 6
31.07. ZR 1
31.07. ZR 1
31.07. ZR 5

01.10. 85 let ZR 1

Hana Pečínková 	
Květuše Johanidesová
Jaroslav Zelený 	
Jiřina Michalová	
Libuše Svobodová 	
Markéta Fiksová	
Jan Voldán 	
František Hamerník 
Dagmar Grossová	
Jan Jánský 	
Bohumil Dočekal	
Marie Hájková 	
Ivanka Ježková 	
Vlastimír Krejčiřík 	

08.10. 85 let ZR 1
09.10. 90 let ZR 4
09.10. 80 let ZR 4
12.10. 93 let ZR 1
12.10. 93 let ZR 1
18.10. 90 let ZR 1
18.10. 85 let ZR 3
20.10. 80 let ZR 7
23.10. 85 let ZR 1
23.10. 85 let ZR 1
24.10. 93 let ZR 3
29.10. 85 let ZR 4
29.10. 80 let ZR 3
29.10. 85 let ZR 7

Srdečně gratulujeme!
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Programové priority Změny 2018 - www.zmena2018.cz

MOTTO: „Nechceme měnit fungující, zaměříme se na to nefungující.“
Doprava ve městě

Budeme prosazovat a klást důraz na opravy místních komunikací, rozšiřování a budování nových místních
komunikací (od OC Brněnská - stanice HZS Jamská, - Novoměstská), 200 nových parkovacích míst
(ul. Nádražní, Brodská), podpoříme udržitelný rozvoj cyklodopravy, budeme podporovat a lobovat
za budování a zkvalitňování silnic 2. a 3. tříd v majetku Kraje Vysočina a silnic 1. třídy (obchvat Tokoz - Jihlavská)
v majetku státu, chceme srozumitelnou a pro obyvatele funkční MHD.

Správa města a majetku

Prosazujeme štíhlý, motivovaný a efektivní úřad, počet uvolněných zastupitelů odpovídající výsledkům voleb
a odpovědnosti za vedení města, provedeme inventuru nevyužívaného nemovitého majetku (např. hvězdárna
v ZR 3…) a jeho zpřístupnění lidem, podporujeme výkup pozemků pro další rozvoj města, zaměstnanosti
a podnikání, stejně jako úpravy a údržbu okolí Zelené hory odpovídající významu památky UNESCO.

Veřejné služby a bezpečnost
Zajistíme kvalitní komunální a sociální služby za přiměřené a průběžně porovnávané ceny. Navrhneme
komunální odpady zadarmo pro všechny obyvatele stejně jako je zdarma letní a zimní úklid nebo osvětlení.
Původcem odpadu je obec, poplatník nemá smluvní vazbu ani vliv na poskytovatele služby a její kvalitu.
Zkvalitníme a zefektivníme činnost městské policie – garanta bezpečnosti ve městě.

Bydlení
Zahájíme výstavbu nájemních bytů pro obyvatele s nižšími příjmy a nabídneme možnost získat nový byt
do vlastnictví s podporou města pro obyvatele se středními příjmy, kteří po změnách podmínek hypoték
nedosáhnou na pořízení vlastního bydlení.

Sport a kultura
Zachováme tradiční akce, podporu oddílů, spolků a zajistíme rovné příležitosti pro všechny i nové žadatele,
navrhneme hodnocení žádostí o dotace a granty bez účasti zástupců jejich následných příjemců, navrhneme
prověření možností výstavby bazénu s ošetřenou vodou v areálu Pilák.

Mnoho slov a strategií, znamená málo peněz a času k jejich realizaci. Chceme to změnit!
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Volby 2018

Volby 2018

Volební program KS
KSČM a SPO
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 ve městě
 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
příležitostí
 zveřejňování podezřelých kauz v hospodaření města
 omezení politicky orientovaných rozhodnutí radnice
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Inzertní příloha

Inzertní příloha
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Inzertní příloha

Zaostřeno na Žďár 2018
Zaostřeno na Žďár 2018 je tu. Zapojte se i vy
do dalšího ročníku fotografické soutěže!
Stejně jako v loňském roce probíhá i letošní ročník fotografické
soutěže Zaostřeno na Žďár 2018. Soutěžní snímky můžete opět
zasílat ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou adresu
zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno
na Žďár 2018 a příslušný měsíc. V e-mailu uveďte i celé jméno
autora zaslané fotografie, adresu a telefonní kontakt. Zasláním
snímku do soutěže poskytujete souhlas se zpracováním vašich
osobních údajů a zveřejněním fotografie ve Žďárském zpravodaji, na facebookovém profilu města a na webových stránkách
města. Více informací o soutěži, fotografická témata na celý rok
a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail
zaostrenona@zdarns.cz.

X. Zaostřeno na Českou republiku
(zasílejte do 22. října 2018)
Na měsíc říjen jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na Českou
republiku. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 22. října
2018 na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2018. V e-mailu
uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a telefonní kontakt. Více informací, fotografická témata na celý rok
a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail:
zaostrenona@zdarns.cz.

Vyhodnocení!
IX. Zaostřeno na žďárské houbaře
V září 2018 bylo do soutěže zasláno 16 fotografií s tematikou
houbařů. 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
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Změna programu vyhrazena.

100 LET REPUBLIKY
sobota 20. října, 17.00-20.00
Muzejní večer – Regionální muzeum, Moučkův dům

sobota 20. října, 19.00
Bachův varhanní podzim – Petra Kujalová
kostel sv. Prokopa

neděle 21. října, 19.00
Divadelní spolek Žďár: Hymna – Městské divadlo

čtvrtek 25. října, 19.00
Michelle Nicolle Quartet
konvent v Zámku Žďár

úterý 23. října, 18.00
ZUŠ F. Drdly: tvorba českých a slovenských autorů
Městské divadlo
středa 24. října
17.00 Beseda s Pavlem Kosatíkem – Knihovna M. J. Sychry
19.00 Hovory v mlčení – Stará radnice
čtvrtek 25. října
13.00-21.00 Průřez filmovou tvorbou – Kino Vysočina
17.00 Umění první republiky – Knihovna M. J. Sychry
pátek 26. října, 10.00 a 18.30
Svojí cestou – Kino Vysočina
sobota 27. října
17.00 Balónová pošta – náměstí Republiky
18.30 Děti malují republiku – před Městským divadlem
19.00 Taneční veselice – sokolovna
neděle 28. října
9.00 Mše svatá za náš národ – kostel sv. Prokopa
10.00 Průvod spolků – od kostela k bustě T. G. M.
vysazení Stromu svobody – ulice Sadová
18.00 Svatopluk a Cantus Bratislava – Městské divadlo
DĚTEM
úterý 9. října, 9.00 a 11.00
Hudba školám 1
středa 10. a čtvrtek 11. října, 11.00 a 9.00, 11.00
Hudba školám 2
Městské divadlo
sobota 20. října, 15.00
Čert a Káča
Městské divadlo

pondělí 5. listopadu, 19.00
Lenka Nová a Petr Malásek – Ve dvou tour
Městské divadlo
KULTURNÍ AKCE
sobota 13. října, 8.00-11.30
Farmářský trh
náměstí Republiky
neděle 15. října, 18.00
Promítej i Ty! – H2Omx
Knihovna M. J. Sychry
úterý 23. října, 19.00
Partička ve vzduchu
Dům kultury
sobota 27. října, 10.00-17.00
Den dýní
Zámek Žďár
úterý 30. října, 19.00
Screamers
Městské divadlo
VZDĚLÁVACÍ AKCE
úterý 9. října, 17.00
V jaké kondici je současná česká literatura
Knihovna M. J. Sychry
úterý 9. října – čtvrtek 11. října, 19.00-22.00
Kvíz – úterní, středeční a čtvrteční liga
kulturní centrum Batyskaf

pondělí 29. října, 14.00
Halloween – tvůrčí dílna
Knihovna M. J. Sychry
středa 7. a čtvrtek 8. listopadu, 9.00, 11.00 a 8.45, 11.00
Křoupat zdravě dá se hravě
Městské divadlo
DUCHOVNÍ AKCE
úterý 16. října, 20.00-22.00
Nikodémova noc
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
KONCERTY
středa 17. října, 19.00
Půljablkoň
Café U Tety Hany

sobota 27. října, 19.00
Revival Fest
Dům kultury

čtvrtek 18. října, 17.00
Milánský edikt - cesta ke svobodě církve?
Husova kaple, Kopečná
úterý 23. října, 9.30
Dejme dětem rodinu
Family point, poliklinika
úterý 30. října, 16.00
Pletení na rukou
Knihovna M. J. Sychry
čtvrtek 8. listopadu, 8.00-17.00
Festival vzdělávání
Dům kultury

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

