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Martina Sáblíková gratulovala mladým sportovcům str. 7

Podoba městských trávníků  str. 4, 5 Žďárská pouť je již za dveřmi str. 8, 10

Foto: Petr Nedvěd
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Představujeme památky UNESCO Panorama Kutné Hory
Foto: Jiří Coubal

Kutná Hora - město stříbra
Historické jádro města Kutné Hory s chrámem sv. Barbory 
a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtite-
le v Sedlci bylo v prosinci roku 1995 zapsáno na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Bohatství stříbrných dolů a  královské mincovny Kutnou 
Horu ve středověku proměnilo ve druhé nejvýznamnější krá-
lovské město hned po Praze. Její stříbrné tajemství objevíte 
i dnes, ať už v Českém muzeu stříbra, ve středověkém stříbr-
ném dole, či v někdejší královské mincovně ve Vlašském dvo-
ře. V městské části Sedlec najdete legendární kostnici, na jejíž 
výzdobu byly použity kosti více než 40 tisíc lidí. Ačkoliv v Kut-
né Hoře „historie kráčí městem“, na své si tu přijdou i milovní-
ci moderního umění, zejména v Galerii Středočeského kraje 
(GASK), která se nachází v objektu bývalé Jezuitské koleje.

Co jste o Kutné Hoře možná ještě nevěděli…
Už jste navštívili Dačického dům? Že nevíte, co to je? Da-

čického dům je vzdělávací a prezentační centrum kulturního 
dědictví UNESCO. Jedná se o  unikátní pozdně gotický dům 
přístupný od sklepa až po podkroví, rodiště známého frejíře 
a  bouřliváka Mikuláše Dačického z  Heslova s  interaktivními 
expozicemi věnovanými městu Kutná Hora a památkám UNESCO. Děti si mohou hrát s tabletovým stolem, dívat se na animovaný film, skládat 

puzzle, malovat a kdo se odváží zkoumat tajuplnou podlahu 
ve sklepě? Součástí expozice jsou i dobové dokumenty, pro-
jekce a výstavy. 

Kutná Hora je pokladnicí nevšedních zážitků všeho druhu, 
včetně těch gastronomických. Kromě lahůdek z alchymistické 
kuchyně jsou tu i  kutnohorská vína, která vítězí na  českých 
i  mezinárodních soutěžích a  jako jediná v  Čechách nesou 
označení „bio“. Protože je Kutná Hora městem mnoha chutí, 
na  své si přijdou i  milovníci piva. Místní pivo značky Kutná 
Hora máte možnost ochutnat nejen ve zdejších hospůdkách, 
ale objednat si můžete i prohlídku pivovaru s degustací. Jestli 
ale patříte mezi řidiče, doporučujeme nevynechat místní Mu-
zeum čokolády na Komenského náměstí. I když se jedná o asi 
nejmenší muzeum čokolády na světě, věřte, že odsud se Vám 
nebude chtít a  na  místní vůně a  chutě budete ještě dlouho 
a  rádi vzpomínat. V  roce 2019 se také můžete těšit na  nově 
otevřené Muzeum knihtisku v Barborské ulici.

Od Vás ze Žďáru nad Sázavou je to k nám 80 kilometrů, tak 
se přijeďte podívat. Těšíme se na Vás!

Více o Kutné Hoře naleznete na www.kutnahora.cz.

Představujeme české památky UNESCO v rámci oslav 25. výročí od zapsání Poutního kostela na Zelené hoře na seznam světového dědictví UNESCO.

Vážení spoluobčané,
moje slova pro vás píši v  době, kdy 

za  oknem vidím probouzející se přírodu. 
Nastává pro mne nejkrásnější roční období 
a já jsem šťastná, že zrovna dnes prší, pro-
tože v  letošním roce i následujících letech 
bude voda tématem číslo jedna. Město 
musí myslet na zadržování vody v krajině ať 
již formou výstavby různých malých nádrží, 
tůní, nebo poldrů, stavbami ploch pouze 
takových, které zadržují vodu. Není již pří-
pustné dešťovou vodu svádět do kanaliza-
cí. Uděláme všechno pro to, aby voda u nás 
zůstala, aby pomáhala zvládat horká léta, 
pomáhala stromům a veškeré zeleni, chce-
me, aby u nás bylo pořád tak krásně. Voda 
může pomoci i zpomalit kůrovce, který ničí 
naše lesy, protože když má strom dostatek 
vláhy, může kůrovce zahubit sám. 

V  květnu, který se před námi otevírá, 
budeme slavit několik svátků. Jako první je 
vždy Svátek práce. Vnímám jej jako oprav-
dovou oslavu práce, bez které bychom 
neměli nic. Druhým je 5. květen - vzpomín-

ka na  Pražské povstání a  8. květen - Den 
vítězství. Zdá se téměř neuvěřitelné, že 
od konce 2. světové války už uplyne dlou-
hým 74  let. Věřím, že všichni s  povděkem 
zavzpomínáme na naše předky a prapřed-
ky, kteří položili život za  to, abychom žili 
ve svobodné zemi, která je jen naše. Květen 
je celý nabitý událostmi, protože pokračuje 
víkendem spojeným se žďárskou poutí, kdy 
mnoho lidí sice pouť slaví již od pátku hlav-
ně návštěvou atrakcí, ale pouť je zejména 
křesťanský svátek, kdy probíhají v  kostele 
svatého Jana Nepomuckého slavnostní 
mše. Nikdy nezapomenu tuto mši navštívit 
a vždycky mne dojme slavnostní atmosféra 
nádherného kostela i  vzpomínka na  moji 
maminku, se kterou jsem každý rok na „Ze-
lenku“ chodila. Žďárská pouť je význam-
nou událostí i tím, že patří mezi tři největší 
v naší republice. Jezdí k nám lidé ze všech 
jejích koutů a  my všichni věříme a  dou-
fáme, že se do  našeho města budou lidé 
vracet i kvůli kvalitnímu cestovnímu ruchu 
a  jeho organizaci, který chceme v  dalších 
letech zdokonalovat.

V minulém úvodníku jsem zmínila, čím 
vším se chci v  příštích letech ve  vedení 
města zabývat. Je to zejména životní pro-
středí, které je mým životním povoláním 
i koníčkem, a některé kroky jsme již zahájili. 
Je to především snaha zatraktivnit Farská 
humna jako krásný pobytový park, mít zde 
stromy, které dají stín, žít zde s řekou, kte-
rá bude čistá, zkvalitnit průjezd cyklistům 
a navázat život z Farských humen na novou 

budovu bývalé vodárny, kterou se podaři-
lo rekonstruovat. Mnoho se také provádí 
s ohledem na síť cyklostezek, byly zahájeny 
práce na  výstavbě nových a  navazujících 
úseků. 

Vím, že mnoho z vás má své osobní po-
znatky ke zkvalitnění života v našem měs-
tě. Prosím, kdykoli se na mne obracejte a já 
vám ráda vyjdu vstříc ve vašich nápadech 
i ve vašich nesnázích. Krásné jarní dny. 

Ludmila Řezníčková

Ludmila  
Řezníčková

místostarostka  
Žďáru nad Sázavou

Co takhle zajít si v  sobotu na  ranní 
kávu a  koláč na  náměstí…potkat pár 
známých a  poslechnout si živou hudbu 
a ještě si u toho nakoupit spoustu skvě-
lých farmářských produktů od lokálních 
prodejců? 

I na  letošní rok jsou od května do října 
naplánované Žďárské farmářské trhy. Jed-
nou měsíčně si na  náměstí Republiky bu-
dete moci koupit kvalitní produkty přímo 
od farmářů. Jako v minulých letech budou 
ve stáncích k dostání uzeniny, pečivo, káva, 
omáčky a  další oblíbené produkty. O  vy-
braných sobotách si za doprovodu hudby 
užijete příjemnou atmosféru trhů vždy 
od 8.00 do 11.30 hodin. 

Termíny letošních trhů najdete na webu 
města www.zdarns.cz a  na  Facebooku 
Žďárské farmářské trhy potom budou zve-
řejňované aktuální informace ke každému 
trhu.  (red)

Slovo místostarostky města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Oblíbené dobroty od farmářů opět na náměstí

Farmářské trhy jsou již několik let tradicí na žďárském náměstí Foto: Nikola Adlerová

Dačického dům
Foto: Jiří Coubal

Chrám sv� Barbory
Foto: Jiří Coubal



Aktuality

4

Aktuality

5

Evropou a  není problém, aby nás trápily 
alergeny pocházející například z Maďarska. 
Klíšťata se vyskytují převážně v  nekose-
ných – pohledových, tedy v principu málo 
navštěvovaných plochách. Jejich výskyt je 
srovnatelný s  obyčejným trávníkem a  vol-
nou přírodou. A  z  hlediska technologie? 
Tato trávobylinná společenstva s  počtem 
maximálně 2 seče za  rok sice nemůžeme 
kosit mulčovacími sekačkami, ale naopak 
můžeme získanou biomasu kompostovat 
nebo ekologicky zpracovat v  bioplynové 
stanici…

Jsem ráda, že ve  spolupráci s  CHKO 
máme ve  Žďáře první pokusy, jak praco-
vat s  trávobylinnými společenstvy v rámci 
údržby městské zeleně. Doufám, že získané 
poznatky pomohou nastavit principy práce 
s  travnatými plochami ve  Žďáře tak, aby 
byly funkčně maximálně využitelné, živé 
a  rozkvetlé, krásné a  přispěly ke  zlepšení 
klimatických podmínek města a  návratu 
živočichů.

Lucie Radilová
městská krajinářka

První vlaštovky ve Žďáře pohledem CHKO
V  rozkvetlých trávnících bylo v  prů-

běhu loňského roku možné potkat krom 
známých druhů čmeláků, pestřenek a  pá-
teříčků třeba zlatohlávka tmavého. Množ-
ství modrásků jehlicových si nezadalo s le-
dasjakou chráněnou loukou. Ze vzácnějších 
hmyzích zástupců navštívila louku u Toko-
zu samotářská včela ploskočelka šestipasá. 
Že to v extenzivně sekaných trávnících žilo, 
není složité vysvětlit. Pokud v  širším okolí 
takového trávníku téměř nic nekvete a trá-
va je krátce posečená, málokterý hmyz se 
v ní ukryje nebo napase. Kdo v létě prošel 
kolem pásu v parku U Ivana, mohl se pře-

svědčit na vlastní uši, kam se drobní živo-
čichové soustředili. Ten, kdo má rád med 
nebo ptačí zpěv, si mohl mnout ruce. Ani 
jedno se totiž bez hmyzu neobejde.

Sucho se projevilo na  krátce sečených 
trávnících velmi výrazně. Koncem léta se 
na  mnohých z  nich zelená místa hledala 
jen těžko, mezi živořícími rostlinami prosví-
tala vysušená půda a jen zřídka tu rozkvétal 
štírovník růžkatý či jetel. V  neposečených 
plochách toho koncem léta také mnoho 
nekvetlo. Rostliny přirozeně dospěly do zá-
věru vegetačního stádia, a proto i tady za-
čaly převládat odstíny hnědé. Vyšší tráva ži-
vočichům stále poskytovala alespoň úkryt 
a stín. Pás u Ivana a louka u Tokozu poskyt-
ly také velmi důležitý prostor k  zimování 

– obě plochy zůstaly z  části neposekané 
i pod sněhovou pokrývkou.

Byť se v průběhu roku ne vše dařilo pod-
le původních představ, množství živočichů 
i  rostlin ve  vybraných plochách i  celkový 
vzhled trávníků v průběhu sezóny z pohle-
du ochrany přírody potvrdily smysluplnost 
podobného přístupu.

Kateřina Machová
CHKO Žďárské vrchy

Hodnocení trávobylinných společenstev 
z provozního hlediska

V  minulém roce byly ve  Žďáře nad Sá-
zavou vyčleněny celkem tři plochy, které 
byly sečeny v režimu louky. V úvodu sezó-
ny byl vypracován manuál sečení jednot-
livých květnatých trávníků, který spočíval 
v  rozdělení jednotlivých luk na  několik 
částí, které byly v  průběhu sezóny sečeny 
v  jiném termínu. Tento systém měl pře-
devším zabezpečit, aby byl živočichům 
i rostlinám po celou sezónu zajištěn úkryt, 
potrava i dostatek času pro vývoj. Manuál 
sečení během sezóny vyžadoval operativní 
přístup v reakci na aktuální stav vegetace, 
který se ne vždy podařilo dodržet z důvodu 
nedostatečných kapacit provádějící firmy 
a problematické komunikace. V tomto roce 
budou opět vyčleněny plochy, které budou 
sečeny v režimu louky. Věřím, že díky zku-
šenostem z předešlé sezóny a ve spoluprá-
ci s novou firmou, bude květnatým trávní-
kům věnována skutečně individuální péče. 

Ze strany obyvatel města se louky sa-
mozřejmě dočkaly jak pozitivních, tak i ne-
gativních reakcí. Všechny stížnosti i podně-
ty budou operativně řešeny. Doufáme, že 
se vše podaří vyřešit a květnaté trávníky tak 
budou ve městě plnit svou funkci nejenom 
pro obyvatele, ale i pro přírodu. 

Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Jaké chceme městské trávníky: golfová hřiště nebo vesnické louky?
V posledních letech mezi obyvateli Žďá-
ru nad Sázavou rezonuje jedno téma. 
Tím je úprava městských travnatých 
povrchů. Byť se může zdát, že se jedná 
o téma velmi jasné a jednoduché, opak 
je pravdou. Přinášíme pohled a komen-
tář tří lidí, kteří jsou do  této oblasti 
a  problematiky zasvěceni v  kontextu 
našeho města: Lucie Radilová - městská 
krajinářka, Kateřina Machová - pracov-
nice CHKO Žďárské vrchy a  Eva Křes-
ťanová - referentka pro oblast zeleně 
na městském úřadě.

Trávníky z pohledu soudobé krajinářské 
architektury

Trávníky se v době, kdy je moderní slovo 
optimalizace či bezúdržbovost a  zahrad-

nické řemeslo je na vyhynutí, staly v pod-
statě jediným prostředkem krajinářského 
architekta, jak pojednat „plochy“ měst. 

Funkčně použijeme trávník v  podsta-
tě všude tam, kde není zpevněná plocha, 
peníze na  květinový záhon a  nevíme, co 
se zbytkovou plochou – prostě to zatrav-
níme… 

Slovo trávník z  funkčně technologické-
ho hlediska reprezentuje celá paleta pojmů 
– trávník intenzivní parterový, pobytový 
zátěžový, technický štěrkový, standardní 
parkový, extenzivní, bylinný trávník nebo 
trávobylinné společenstvo či louka. Tuto 
škálu funkčních ploch můžeme ještě roz-
dělit do podskupin dle stanovištních pod-
mínek a intenzity údržby. V rámci realizace 
se ještě vytváří celá řada „mutací“, které 
se vyvíjí dle nákladů na realizaci a násled-
ně jsou proměňovány reálně prováděnou 
údržbou… 

Názvosloví, které přesně definuje, jak 
má trávník vypadat a jaká je jeho intenzita 
a technologie údržby, se v praxi a hovoro-
vé řeči ztrácí. Běžně mluvíme o „trávníku“ 
a „louce“ či „květnatém trávníku“ (tzn. trá-
vobylinném společenstvu).

Snižování veřejných prostředků na údrž-
bu zeleně a změny klimatických podmínek 
nutí krajináře a  zahradníky ke  změnám 
v principech zakládání a údržby „trávníků“. 
Proč je běžný parkový trávník náchylný 
k  usychání během letních měsíců? Důvo-
dem je nesprávné načasování seče a příliš 
nízká výška pokosu. Tato kombinace je spo-
lu s  převažujícími trávami ve  směsi v  tep-
lých měsících pro trávník likvidační. Posled-
ní roky můžeme pozorovat, že „trávníky“ 
založené jako trávobylinná společenstva, 
louky nebo plochy, které takto zplaňují, 
mají mnohem větší toleranci k suchu. A to 

i  v  kombinaci s  nesprávným načasováním 
a  nízkou výškou kosení. Tam, kde je tráv-
ník složený ze směsi trav v červnu spálený, 
plochy, kde se uplatňuje vysoké procento 
dvouděložných rostlin, jsou zelené a živé. 

Jak můžeme tyto principy využít v  náš 
prospěch? Nechme se inspirovat zápa-
doevropským modelem, kdy jsou koseny 
pouze pobytové a  pochozí plochy a  po-
hledové jsou ponechány v  režimu „louky“ 
s kosením 1-2 ročně. Zmenšením kosených 
ploch nejen ušetříme, ale zlepšíme výrazně 
mikroklima města, zvýšíme biodiverzitu 
prostředí (zvláště s ohledem na živočichy) 
a rozlehlé fádní travnaté plochy budou ba-
revnější, dynamičtější, zkrátka krásnější…

A  možná negativa? Pylové alergeny se 
zvyšujícím se procentem dvouděložných 
rostlin klesají. Nebezpečné pro alergiky 
jsou převážně velké plochy monokultur 
travin, např. louky a  obilná pole v  krajině. 
Vzdálenost zdroje alergenu od  sídla není 
podstatná, protože mraky pylu putují 

Tak co je nového, paní Nováková? 
Ředitelé se chlubili. A  to jako proč? Že 

s pomocí svých spolupracovníků vloni dob-
ře hospodařili.

Příspěvkovky
A co to je, paní Nováková? To jsou všech-

ny organizace, na které přispívá město. Jsou 
to školy, školky, divadlo, kino, kroužkové 

navštěvování, hudba, zpěv a  tanec, sport, 
knihočtení, sociální sloužení, na  zdraví… 
Ředitelky a  ředitelé si přišli pro pochvalu, 
jak pěkně vedou ty své. A  víte, že všechny 
skončily v plusu? Však jsou kvůli tomu určitě 
někteří v klusu. No taky za to patří díky ne-
jen jejich šéfům, ale i všem zaměstnancům. 
Paní Nováková, jenže všechny neoběhnu, 
tak aspoň tímhle jim poděkujeme. Rádi.

Dotace a podpory
Co je tohle? Říká se tomu dotační progra-

my. Něco děláte nejen pro sebe, ale pro dru-
hé a město vám na to přispívá. Třeba takové 
spolky. To máte… Zadržte… A pak tu máte 
organizovaný sport. A na volný čas taky při-
spívají. Jo a  když někdo poskytuje sociální 
a zdravotní služby… A Charitě… A když to 
sečtu, je to balík… No tak schválně, kolik? 
Považte, přes tři milióny. Však jo, pomáhají, 

starají se… tak jim taky poděkujeme, paní 
Nováková, nejen penězi.

Zahrady ticha
Jen si poslechněte, jak se budou jmeno-

vat. Kdo? Ne kdo, ale co. U tří školek a dvou 
škol se zrenovují zahrady. A jak to souvisí se 
jmény, paní Nováková? Myslím, že už kvůli 
názvům stojí za  to se do  toho pustit. Po-
slouchejte a  představujte si: Broučkiáda… 
hmmm… Živá zahrada… hmmm… Zahra-
da objevů a  poznání… jako z  pohádky… 
Pozorujeme doma i na sluníčku… tak bacha 
na  úpal… Vzdělávací zahrada…vzdělávat 
se venku, paráda… Já se tak těším. To se 
vám nedivím.

A na Den Žďáru se kromě Žďáráků těšte 
na Hradišťan.

Zdeněk  
Kulhánek

radní města  
Žďáru nad Sázavou

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Björnsonův sad Brno, přeměna trávníků na trávobylinná společenstva Foto: ateliér Sendler - Babka

Setkání 
s občany
Trávníky ve Žďáře nad Sázavou

V  květnu se na  pravidelném setkání s  ob-
čany potkáme k  žhavému tématu - měst-
ské trávníky a  jejich podoby. Diskutovat 
přijdou odborníci, vedení města i zástupci 
městského úřadu.

Kdy:  21. května 2019
 od 17 hodin
Kde: před Městským úřadem,
 Žižkova 227/1

Květnaté louky Foto: Kateřina Machová

Ukázka úpravy městského trávníku v Mnichově Foto: archiv Lucie Radilové
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Participativní rozpočet 2019 je tu!
Pokud máte nápad, jak vylepšit nebo 
oživit své okolí, neváhejte a představte 
svůj projekt. Aktuálně probíhají konzul-
tace projektů v  rámci participativního 
rozpočtu 2019. 

V letošním roce probíhá již čtvrtý ročník 
participativního rozpočtu. Město v  rámci 
svého rozpočtu vyčlenilo opět 600 000 Kč, 
které budou použity na  realizaci projektů, 
které vzejdou přímo od  občanů města. 
V  první fázi mohou občané konzultovat 
své projekty na městském úřadě tak, aby je 
následně předložili již v realizovatelné po-

době. Pokud chcete svůj projekt probrat, 
obracejte se na  komunitní koordinátorku 
Radku Remarovou, která zprostředkuje 
kontakt s  odbornými pracovníky. Během 
června probíhá samotné podávání finál-
ních návrhů a v říjnu proběhne veřejné hla-
sování. Sami občané pak svými hlasy vybe-
rou ten projekt, který se bude realizovat. 

V  pravidlech participativního rozpočtu 
došlo v roce 2019 k několika změnám. Tou 
hlavní je výše nákladů na 1 projekt. Maxi-
mální limit na  1 projekt je nově až 100% 
celkového objemu financí alokovaných pro 
participativní rozpočet, tedy 600  000 Kč. 

V dřívějších letech to bylo 300 000 Kč na je-
den projekt. Pokud tedy bude odhlasován 
projekt ve  100% možné finanční částce, 
bude se realizovat pouze tento jeden pro-
jekt. Další změnou je doba realizace projek-
tu, ta se zvýšila z 12 na 24 měsíců od data 
schválení projektu radou města. Díky těm-
to změnám je možné realizovat i rozsáhlej-
ší projekty, které vyžadují více času na re-
alizaci. 

V  předchozích 3 letech podali občané 
celkem 21 projektů, z  nichž vzešly napří-
klad úprava vstupu do  úvozu na  Klafaru, 
nové vodní pítko v  atriu za  obchodními 
domy, nebo obnova dětského hřiště na uli-
ci Dolní. Každoročně se zvyšuje počet hla-
sujících, což je pro město jasný signál, že 
participativní rozpočet zajímá stále více 
občanů. Zatímco v prvních dvou letech se 
do  hlasování zapojilo okolo 450 občanů, 
v roce 2018 hlasovalo téměř 900 občanů. 

(red)

Kontaktní osoba pro participativní rozpo-
čet na  městském úřadě je komunitní ko-
ordinátorka Radka Remarová, 566 688 396 
nebo +420 778 744 303, radka.remarova@
zdarns.cz.Úprava vodního prvku v atriu z Participativního rozpočtu 2017 Foto: Nikola Adlerová

Concentus Moraviae láká na Koncert národů
Podtitulem 24. ročníku mezinárodní-
ho hudebního festivalu třinácti měst 
je „Koncert národů“ spojující dvě úzce 
související témata, která pro publikum 
zpracoval pár respektovaných drama-
turgů: britský muzikolog a  publicista 
Tully Potter a profesorka Barbara Maria 
Willi.

Barbara Willi odvíjí dramaturgickou lin-
ku od významné dějinné události. Zmapuje 
hudební podobu Vídeňského kongresu (1. 
října 1814 – 9. června 1815), jeho koncerty, 
plesy, představení, hlavní hudební aktéry, 
očekávané premiéry i  zákulisní dění. Ví-
deňský summit si automaticky spojujeme 
s  nastolením dlouholeté evropské politic-
ké rovnováhy, ale méně si uvědomujeme, 
že obrovskou dávku energie znamenala 
úspěšná vídeňská mírová jednání i  pro 
umění jednotlivých evropských národů.

A  právě v  terénu kvartetní tvorby tzv. 
národních škol od  19. století až po  sou-
časnost dramaturgii přebral Tully Potter. 
Pozval na  festival výtečná tuzemská a  ev-

ropská smyčcová kvarteta, která přednesou 
nejzajímavější díla jednotlivých národních 
škol pro toto atraktivní komorní uskupení.

V  úterý 4. června 2019 v  19.30 vystou-
pí v  oválném freskovém sálu Zámku Žďár 
přední česká mezzosopranistka Markéta 
Cukrová za  doprovodu kladívkového kla-
víru v  podání světoznámé cembalistky, 
profesorky JAMU Barbary Marii Willi. V pro-
gramu s podtitulem „Život v písních“ zazní 
skladby Jana Václava Hugo Voříška, Ludwi-
ga van Beethovena a Franze Schuberta.

Na  druhém koncertu se ve  čtvrtek 13. 
června 2019 v  19.30 ve  farním kostele sv. 
Prokopa představí významný londýnský 
smyčcový kvartet Navarra String Quartet. 
Britské kvarteto uvede smyčcový kvartet 
č. 3, op. 94 Benjamina Brittena a smyčcový 
kvartet č. 14 d moll „Smrt a  dívka“ Franze 
Schuberta.

Vstupenky na  oba výjimečné žďárské 
koncerty jsou v  předprodeji v  pokladně 
Domu kultury a v Turistickém informačním 
centru ve Staré radnici.

OŠKS

Žďár poděkoval své slavné rodačce. Martina Sáblíková dostala dar 

Martina Sáblíková má dle vlastních slov 
za sebou druhou nejlepší sezónu v kari-
éře. Na to nezapomněli ani ve Žďáře nad 
Sázavou a v půlce dubna si pro ni připra-
vili slavnostní přivítání v  jejím rodném 
městě.

To se uskutečnilo 16. dubna na  žďár-
ském náměstí Republiky. Během slavnost-
ní ceremonie Martina dostala od  vedení 
města finanční dar v hodnotě 50 tisíc korun 
na libovolný relaxační pobyt. 

„Medaile spočítané nemám, ale mám tři 
nejoblíbenější – první zlatou medaili z olym-
piády, ta je pro mě nade vše. Pak stříbro z mi-
nulé olympiády, kdy jsem nakonec i po všech 
problémech neodjížděla domů s  prázdnou, 
což bylo pro mě velké zadostiučinění. A nako-
nec letošní medaili na trojce, která odstarto-
vala mé další úspěchy. Tyto tři medaile jsou 
pro mě nejvzácnější,“ řekla všem přítom-
ným, kteří na náměstí přišli.

(red)Martina Sáblíková přivezla lidem do Žďáru ukázat tři zlaté medaile Foto: Petr Nedvěd

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

Setkání se bude konat v úterý 7. května 
2019 v  15 hodin v  parku na  ulici Sadová. 
Během pietního aktu budou položeny věn-
ce k pomníku padlých vojáků.

Po slavnostních zdravicích vedení měs-
ta promluví historik Regionálního muzea 
Pavel Elbl a  celá slavnost bude ukončena 
státní hymnou.

(red)

Městský úřad uspořádal přednášku. Občané 
se dozvěděli, jak správně kompostovat
Městský úřad se snaží podporovat obča-
ny v  odpadové soběstačnosti. V  tomto 
kontextu se 20. března konala přednáš-
ka o domácím kompostování.

V loňském roce mohli lidé ze Žďáru nad 
Sázavou získat kompostéry, a to díky dota-
ci zcela zdarma. V návaznosti na  to odbor 
komunálních služeb uspořádal přednášku 
o domácím kompostování. Bioodpad totiž 
může tvořit až 50 % veškerého odpadu. 

Celkem přišlo přes 50 lidí a to jak majitelé 
kompostéru z  loňské městské výzvy, tak 
i další zájemci o tuto problematiku.

„Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. 
Mimo jiné, co vše lze do kompostéru dát, co 
udělat s  plevelem, aby šel kompostovat, jak 
urychlit kompostování, za jak dlouho je kom-
post hotový a plno dalších zajímavostí,“ do-
plňuje Miluše Kozáková, referentka odboru 
komunálních služeb.

(red)

Přednáška o domácím kompostování na městském úřadě Foto: archiv

I letos se Žďáráci mo-
hou těšit na Pochod 
srdcem Vysočiny
Druhý ročník Pochodu srdcem Vysoči-
ny je naplánován na sobotu 18. května. 
Start i cíl všech čtyř tras, které organizá-
toři pro letošní ročník připravují, bude 
v novoměstském kulturním domě. Další 
novinkou nebude pouze místo startu 
a cíle, ale také délky jednotlivých tras. 

„Účastníci našeho pochodu se mohou 
těšit na trasy 7, 15, 30 a 50 km. Všechny tra-
sy vedou přes koupaliště, tam se odděluje 
nejkratší trasa 7 km, další důležitá křižovat-
ka bude u  Hotelu Medlov, kde se dělí třiceti 
a  padesátikilometrové trasy. Trasa 15 km se 
pak odděluje u Podmedlovského mlýna,“ říká 
za organizátory Petr Hladík.

I  letos budou k  dispozici jak tištěné 
mapy, tak mapy v  QR kódu. Vše je na  in-
ternetových stránkách pochodu (www.
pochod.nmnm.cz) a  také na  facebookové 
události vytvořené k  Pochodu srdcem Vy-
sočiny.  (red)

Víte, že...
... víte, že pneumatiky může občan Žďá-
ru zdarma odevzdat na  sběrném dvoře 
na Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou 
a také na místě zpětného odběru pneu-
matik, kterých je ve Žďáře osm? – Mapu 
najdete na webu www.eltma.cz 
Pneumatiky rozhodně nepatří do příro-
dy ani ke kontejnerům města na tříděný 
odpad!
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Městský úřad zavádí koncept společenské odpovědnosti 
Třídíte odpad, nebo se dokonce snažíte 
jeho produkci předcházet, a  pokud už 
nějaký vyprodukujete, snažíte se o jeho 
druhotné využití? Jste hospodární, a to 
jak v  rámci ekonomické stránky, tak 
i  vůči přírodním zdrojům? Nejste lho-
stejní v sociální oblasti? Pokud jsou Vaše 
odpovědi kladné, budou Vás další řádky 
zajímat. Pokud ne, můžete se jimi ne-
chat inspirovat. 

Společenskou odpovědnost organizací 
(CSR - Corporate Social Responsibility) de-
finuje národní informační portál o CSR jako 
dobrovolný závazek organizace zohledňo-
vat při svém rozhodování a každodenních 
činnostech potřeby svých zákazníků, do-
davatelů, zaměstnanců a  dalších aktérů, 
jichž se její činnost dotýká, ať již přímo či 
nepřímo. Důležitou součástí je také snaha 
organizace minimalizovat negativní dopa-
dy její činnosti na životní prostředí. CSR je 
proto nutné vnímat jako průřezovou pro-
blematiku, která se dotýká širokého spek-
tra aspektů – ekonomického, sociálního 
i environmentálního. 

Společenská odpovědnost organizace 

má dobrovolný charakter a  na  Městském 
úřadě Žďár nad Sázavou je tento koncept 
implementován v rámci projektu Hodnoty, 
odpovědnost, etika a  rozvoj zaměstnanců 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou pod-
pořeného z Operačního programu Zaměst-
nanost. „Do  týmu zabývajícího se otázkou 
společensky odpovědného chování se dobro-
volně přihlásilo 15 zaměstnanců. Vzhledem 
k tomu, že se jedná již o čtvrtý tým, který nad 
rámec svých pracovních povinností chce po-
souvat úřad dál, považuji to za velký úspěch,“ 
říká Jiří Matoušek, personalista a  vedoucí 
HR projektů úřadu. 

Tým v počátku svého působení zanaly-
zoval současný stav, a to zejména ve vazbě 
na  nastavené procesy a  jejich výsledky. 
V další fázi se pak zabýval oblastmi, v rám-
ci kterých nadefinoval nejen prostor pro 
zlepšení a  rozvoj, ale i  klíčové ukazatele 
současného a  cílového stavu. Pro každý 
takovýto cíl byl sestaven akční plán, včetně 
definování zainteresovaných stran, finanč-
ních ukazatelů, harmonogramu a  odpo-
vědných osob v  rámci týmu. „V  tuto chvíli 
po  půl roce od  počátku implementace CSR 
známe vizi v  rámci jednotlivých oblastí, ale 

věnujeme se i  konkrétním cílům a  úkolům, 
jakými jsou např. třídění odpadů a  elimina-
ce jejich vzniku na  akcích města, potažmo 
ve městě, snížení spotřeby papíru a nastave-
ní systému jeho druhotného využití, podpora 
třídění odpadu na  městském úřadě, systém 
využití dešťové vody, bezpečnost zaměst-
nanců, podpora dárcovství krve, podpora 
dárcovství kostní dřeně a podobně,“ uzavírá 
Matoušek.

Úřad by rád inspiroval a  do  konceptu 
společenské odpovědnosti zapojil širší ko-
munitu příspěvkových a neziskových orga-
nizací, firem a občanů. Proto se ve středu 5. 
června od 18 hodin v Knihovně M. J. Sychry 
uskuteční otevřené setkání na  toto téma. 
Přijďte společně se zástupci CSR týmu 
a zastupiteli města diskutovat tuto otázku 
a  přispět tak nejen návrhy, ale potažmo 
i svým aktivním zapojením k rozvoji spole-
čenské odpovědnosti v našem městě.

CSR tým

Žďárská pouť je tu! Poprvé přijede i ruské kolo
Víkend od  17. do  19. května bude 
ve  městě opět patřit tradiční pouti. 
Atrakcí se do  našeho města sjede jako 
již každoročně okolo stovky. Stánků je 
pak možno napočítat ještě jednou tolik. 
Nelehkou organizaci žďárské pouti za-
bezpečuje, jako již tradičně, odbor ko-
munálních služeb Městského úřadu. 

„Návštěvníci na  pouti najdou svoje oblí-
bené atrakce z dřívějška, jako visutý kolotoč, 
Extrem-booster, adrenalinové atrakce kata-
pult či Factor-X, ti menší například tradiční 
labutě, aquazorbing, strašidelný zámek, dět-
ské jízdárny s poníky a jiné. Letošní novinkou 
bude obří ruské kolo za zimním stadionem,“ 
přiblížila nabídku letošní pouti pracovnice 
odboru komunálních služeb Marie Šust-
rová. O výběru stánků a atrakcí se jednalo 
již od konce loňského roku. Konečný výběr 
atrakcí proběhl koncem března. 

Kancelář pořadatelů bude jako každý 
rok ve  vchodu zimního stadionu a  od  pá-
tečního odpoledne v  ní bude stále někdo 
přítomen. Spolupráce s  městskou policií 
funguje jak při najíždění atrakcí, tak v prů-
běhu poutě samotné. Pouťová zábava se 
v letošním roce konat nebude. 

Firma Úsvit bude zajišťovat každodenní 
úklid celého areálu poutě, firma AVE zajistí 
rozmístění a  vyvážení kontejnerů na  od-
pad. „Mobilní WC budou umístěna jak v are-
álu stadionu (6 kusů), tak na poutním místě 
na  Zelené hoře (2 kusy), jejich použití bude 
zdarma a  samozřejmostí je průběžný servis. 

Návštěvníkům budou k dispozici také veřejné 
toalety v budově zimního stadionu,“ upřesni-
la Šustrová. 

V  pondělí 13. května začnou najíždět 
jednotlivé atrakce od  8 hodin do  určené-
ho prostoru. Atrakce budou v provozu ná-
sledovně: začátek provozní doby od  9.30; 
v  úterý 14. května do  20.00 a  zcela bez 
ozvučení; ve  středu 15. května rovněž 

do  20.00, bez hudby, ale s  krátkými zvu-
kovými zkouškami; ve  čtvrtek 16. května 
pojedou atrakce již s  hudbou od  14.00 
do 19.00, poté bez hudby do 20.30; v pátek 
a v sobotu bude pouť povolena bez ome-
zení od  14.00 do  22.00, následně do  půl-
noci, ale již bez ozvučení; v  neděli se pak 
můžete přijít pobavit do  19.00, případně 
bez hudby do 21.00. (red)

Atrakce každoročně přilákají desetitisíce lidí Foto: Hana Vykoukalová

Zemědělská půda a jaké vlivy na ni působí 
Všichni dobře víme, že rok 2018 byl vel-
mi suchý a  pokud již padal déšť, měl 
charakter občasných přívalových srážek. 
Takovéto roky se budou s největší pravdě-
podobností opakovat a je na nás, jak při-
způsobíme hospodaření na  zemědělské 
půdě novým podmínkám tak, abychom 
co nejméně poškozovali naši zem. 

Půda má mnoho funkcí, kdy nejznámější 
je asi její produkční funkce a výnos z hektaru. 
Další funkce půdy jsou méně viditelné, ale 
neméně důležité. Jednou z  nejdůležitějších 
mimoprodukčních funkcí půdy je její schop-
nost zadržovat vodu a následně ji za určitých 
podmínek zase uvolnit do prostředí. Zdravá 
půda s dostatkem organické části zadrží více 
vody a může ji postupně uvolňovat do kraji-
ny. Snižuje tak následky případného sucha. 
Část srážkové vody se dále dostává přes půd-
ní profil níže a dotuje podzemní zásoby vody. 
Další funkcí půdy je filtrace vody - voda proudí 
skrze půdu a působí v podstatě jako přírodní 
filtr, který zadržuje nečistoty z  vody. Zdravá 
půda nám díky svým vlastnostem a biologic-
kému oživení znečištěnou vodu čistí. Kvalitní 
nezničená půda má také schopnost ukládat 
a  uvolňovat živiny. A  v  neposlední řadě má 
půda i schopnost pufrační – tlumí změny pH 
a teploty. Tlumení teploty v krajině je odvislé 
nejenom od množství vody v půdním profilu, 
ale především od  druhu a  hustoty pěstova-
ných plodin a době a způsobu agrotechnic-
kých opatření. Půdní pokryv brání slunečním 
paprskům přespříliš prohřívat půdu a zabra-
ňovat tak dalšímu výparu a vysychání krajiny. 

Stáli jste někdy na konci léta v horkém jas-
ném dni na  podmítnutém poli, nad kterým 
se tetelil vzduch? A všimli jste si, že na sou-
sedním poli se vzrostlou travinou již takové 
horko není ? A co teprve v  lese či u rybníka 
či řeky? Tam jistě byla vlhkost vzduchu o po-
znání vyšší a  pocitová teplota nižší oproti 
volné krajině.

Čím to je, že půda není schopna plnit svo-
je funkce tak, jak má? Přes 50 % zemědělské 
půdy je ohroženo vodní erozí, z  toho je již 

přes 500 tis. ha vážně poškozeno, přes 14 % 
půdy je ohroženo větrnou erozí, 45 % půd je 
utuženo. V půdách obecně často chybí orga-
nická hmota, tím se půdy okyselují, je naru-
šena půdní biologická složka a veškerý půdní 
život. Následkem toho po  přívalových deš-
tích, které budou podle předpokladů Čes-
kého hydrometeorologického ústavu stále 
častější, utužená a organické složky zbavená 
půda vodu nezadrží a ta po povrchu odtéká 
a způsobuje půdní erozi. V důsledku splavení 
ornice klesá mocnost půdního profilu, který 
by mohl infiltrovat vodu, půda rychle vysy-
chá a  stává se výsušnou. Následkem je pak 
o to větší horko v krajině.

Můžeme tomuto jevu nějak zabránit? 
Snad ano, a to především úpravou hospoda-
ření na zemědělské půdě, úpravou dotačních 
pravidel a změnou přístupu k půdě jako cel-
ku. Všichni vlastníci zemědělské půdy mo-
hou, a to i prostřednictvím nájemních smluv. 

Dalším velkým problémem dnešní doby 
je zábor zemědělské půdy pro stavební 

účely, což v  podstatě znamená nevratnou 
degradaci této cenné složky životního pro-
středí. Podle statistických průzkumů je den-
ně zabráno 15 ha půdy, některé zdroje uvádí 
dokonce číslo 25 ha půdy. Zemědělské půdy 
stále ubývá a mnohdy té nejkvalitnější. Proto 
bychom měli stavební rozvoj směřovat v prv-
ní řadě do  míst, jako jsou stavební proluky 
v  obcích a  městech, staré opuštěné areály 
továren a družstev, prostě využívat k výstav-
bě půdu již jednou znehodnocenou stavební 
činností. Vodu ze zastavěných území pak ne-
odvádět do  nejbližšího potoka, aby co nej-
rychleji zmizela z území, ale odvést ji do zása-
ku, aby v době sucha zavlažovala svoje okolí.

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se 
snaží hospodaření na zemědělské půdě při-
způsobit tak, aby se půda nepoškozovala 
a  dále plnila svoje nepostradatelné funkce 
v krajině.

Ludmila Řezníčková a odbor životního 
prostředí

Příklad eroze půdy na zemědělské půdě Foto: Ekodomov

Zaměstnanci městského úřadu se také zapojili do úklidu Foto: Hana Vykoukalová

Čistá Vysočina 2019
Plastové lahve, igelitové sáčky, vlhče-
né ubrousky, nedopalky cigaret, křeslo 
a mnoho dalšího. To je malý výčet věcí, 
které zaměstnanci městského úřadu 
posbírali při úklidové akci Čistá řeka Sá-
zava 2019. 

Stejně jako stovky dobrovolníků po ce-
lém Česku se i zaměstnanci úřadu včetně 
vedení města zapojili do sběru odpadu 
v přírodě. „Jsme mile překvapeni, že jsme 
letos posbírali okolo řeky méně odpadu než 
v předchozím roce, snad to stejné budeme 
moci říct i příští rok,“ komentuje organizá-
tor a vedoucí odboru životního prostředí 
Jaroslav Doubek.  (red)
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Ztráty a nálezy
Ztraceno Nalezeno 
Mobilní telefon v autobuse MHD 
Klíč od vozu u Zelené hory 
Náušnice  v prodejně DM drogerie 
Brýle před městským úřadem 
Peněženka  předáno od Policie ČR 
Dětská čepice v parku U Ivana 
Brýle na ulici Revoluční 
Dron u Vápenice 
Rukavice na ulici Haškova 
Stativ na náměstí Republiky 
Monitor dechu  před městským úřadem 
Fotoaparát na Farských humnech

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

Vodárna, sídlo žďárských skautů, prošla v posledním roce rozsáhlou rekonstrukcí. Během ní došlo k úpravě interiéru i exteriéru 
budovy, vybudování nových parkovacích míst i srovnání a zkultivování terénu okolo budovy. Uvnitř vznikl nový multifunkční sál 
i celé patro nových místností. Nově zde bude působit i další organizace, která pracuje s dětmi a mládeží - Duha AZ. Celkové náklady 
na všechny práce jsou 16,5 milionů korun, z čehož 8,3 milionu korun pokryla dotace z Evropské unie.

Před Po

Víte, že...
... v  současné době jsou vypsána vý-
běrová řízení na  obsazení dvou pozic 
na Městském úřadě Žďár nad Sázavou?

Podrobnosti o  výběrovém řízení na  re-
ferenta úseku tajemníka a  správy MěÚ 
nebo na  referenta odboru rozvoje 
a územního plánování najdete na webu 
města.

Dopravní situace během Žďárské pouti
Během konání Žďárské pouti bude v  na-
šem městě několikanásobně zvýšený 
pohyb osob i  aut. Městský úřad se bude 
snažit situaci preventivně i  operativně 
řešit k  co největší spokojenosti místních 
obyvatel.

Dopravní omezení začínají 13. května 
a potrvají nejpozději do 20. května. V tomto 
termínu bude uzavřeno parkoviště u  Sport 
bar centra Ford, a  taktéž parkoviště podél 
ulice Sázavská. To je potřeba vyklidit do pon-
dělí 13. května do  7.30. Občané mohou vy-
užít standardní parkovací plochy - například 
u Domu kultury, u polikliniky nebo centrální 

parkoviště - nebo dočasné - zneprůjezdněná 
ulice Sázavská, za příznivého počasí i travna-
tá plocha Na hradech.

Drobné úpravy budou také v  provozu 
městské hromadné dopravy. Zrušeny budou 
zastávky Libušínská, Libická a Sázavská. Ná-
hradní zastávka Libušínské pro linku č. 1 je 
Studentská, č. 4 je Wonkova nebo Žižkova, 
č. 5 je Havlíčkovo náměstí, č. 8 je Wonkova, 
Libické pro linku č. 1 pro spoj č. 2 je Brodská, 
obchodní domy, pro spoj č. 3 a 5 pro druhý 
průjezd je bez náhrady zrušena, č. 3 je Brod-
ská, obchodní domy, č. 8 je Brodská, obchod-
ní domy.

 (red)

Rozbor studánek
Místo odběru Studánka U Křiváku
Stav vody je pitná
Datum odběru 2. dubna 2019, 8.00

Místo odběru Studánka Salvátorka
Stav vody je pitná
Datum odběru 2. dubna 2019, 8.20

Místo odběru Studánka Klafar
Stav vody je pitná
Datum odběru 2. dubna 2019, 8.30

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

ROZHOVOR: Se skauty a Duhou AZ o Vodárně v novém

Poslední rok procházela kompletní re-
konstrukcí dominanta Farských humen 
- Vodárna. Budova, která již mnoho let 
slouží žďárským vodním skautům, nově 
nabídne zázemí i další organizaci - Duha 
Alternativní zóna (dále jen Duha AZ). 
V  budoucnu by budova měla sloužit 
jako městské centrum neformálního 
vzdělávání. S Václavem Černíkem (vod-
ní skauti) a Lucií Zlesákovou (Duha AZ) 
jsme se bavili o  samotné rekonstrukci, 
fungování před ní i nových možnostech, 
které opravená budova přináší.

Proč bylo nutné Vodárnu rekonstruo-
vat?

VČ: (úsměv) V zásadě by se dalo říct, aby 
tam bylo v  zimě teplo, nepadala na  nás 
omítka a  nekapalo střechou. Vzhledem 
ke  stáří, původnímu účelu i  chybějící re-
konstrukci kdykoli v minulosti byla budova 
ve velmi špatném technickém stavu.

Vy jako organizace Duha AZ budete 
ve  Vodárně nově. Kde jste se scházeli 
s dětmi doposud?

LZ: My máme přibližně od  roku 1992 
pronajaty dvě místnosti u bytového domu 
na ulici Komenského. Vzhledem k tomu, že 
v současné době máme téměř 90 členů, tak 
to není zcela dostačující místo pro činnost 
našeho oddílu. Pro nás je nová klubovna 
veliká věc, která umožní velmi zkvalitnit 
naši činnost. Kdybych to přirovnala k  po-
stupu v čase, tak je to přesun z podmínek 
19. století do  komfortu 21. století. Jsme 
moc rádi a velmi vděčni městu, že se tako-
vá věc podařila.

Jak začal celý nápad na takto rozsáhlou 
rekonstrukci a vznik Centra neformální-
ho vzdělávání Vodárna?

VČ: My jsme již dříve chtěli s  budovou 
něco udělat, takže jsme hledali různé mož-
nosti, jak rekonstrukci financovat. Ale vždy 
jsme naráželi na  problém s  vlastnictvím. 

Budova je v majetku města a nepodařilo se 
nám s městem domluvit na jejím odkoupe-
ní. My jako nájemci máme totiž jen velmi 
omezené možnosti, jak o investiční dotace 
žádat.

Někdy v  roce 2016 jsem narazil na  člá-
nek o možnostech dotací z Evropské unie, 
jako skauti jsme se toho chytli, a tím se to 
pomalu rozjelo.

Jakou roli tedy v přípravě a pak i samot-
né rekonstrukci hrají skauti, Duha AZ 
a jakou město?

VČ: Z  naší strany, za  skauty, se jednalo 
hlavně o první nástřel, kde a jak by se daly 
získat finanční prostředky. Následně jsme 
spolu s  jedním skautským fundraiserem 
a  městem začali podnikat první formální 
kroky na  dlouhé cestě k  získání finanční 
dotace. Všechny další úkony pak dělalo již 
město, bez něj by vypracování dotační žá-
dosti bylo podstatně těžší. Jan Prokop, pro-
jektový koordinátor, v  tomto zastal zcela 
klíčovou roli.

Samozřejmě jsme v  průběhu přípravy 
žádosti i projektu byli neustále v kontaktu 
s  městem. Protože i  pro město bylo důle-
žité, aby budova dobře sloužila budou-
cím nájemcům, podíleli jsme se s  duháky 
na  přípravě specifikací nábytku a  dalšího 
vybavení, které budeme potřebovat pro 
naši činnost.

LZ: Naše hlavní role v  tomto projektu 
přichází až nyní, po dokončení rekonstruk-
ce. 

Jak to myslíte?
LZ: Duha AZ a skauti jsou hlavními part-

nery města v tomto projektu. Naše činnosti 
spadají do  neformálního vzdělávání dětí 
a mládeže.

Co si pod pojmem neformální vzdělává-
ní představit? Pro koho bude určeno?

LZ: Vyznačuje se především tím, že se 
odehrává mimo (respektive po)  školu, 
ve  volném čase dětí. Smyslem činnosti 
v  organizacích, jako je skaut nebo Duha 
AZ, je odtrhnout děti od  mobilů, table-
tů, počítačů a  vytvořit jim podmínky, aby 
mohly prožít dobrodružné dětství, na které 
budou v dospělosti rády vzpomínat. Přitom 
se naučí mnoho užitečných dovedností. 
V neposlední řadě se snažíme vést je k sa-
mostatnosti a zodpovědnosti. 

V  rámci projektu na  Vodárně bude 
kromě naší hlavní činnosti probíhat také 
spolupráce se školami, pro které chceme 
vytvářet různé workshopy, které budou 
rozvíjet přírodovědné a  řemeslné schop-
nosti dětí. 

V  čem se Vodárna změní? Popište nám 
trochu samotnou rekonstrukci.

VČ: Téměř ve všem. Skoro by se dalo říct, 
že jediné, co zůstalo, jsou obvodové zdi. 
Zvenku došlo ke  kompletní rekonstrukci 

fasády a střechy, výměně a změně velikosti 
oken i dveří, úpravě prostranství okolo Vo-
dárny, vybudování několika nových parko-
vacích míst pro veřejnost. Uvnitř v přízemí 
byla velká místnost, která na výšku sahala 
až pod střechu – tak z  ní se udělala dvě 
patra, kdy vespod vznikl multifunkční sál 
a  nahoře čtyři nové místnosti. Dále došlo 
k úpravě stávajících místností – v přízemí je 
nově velká vzdělávací místnost, kde zůstal 
zachován i tradiční industriální vzhled, na-
hoře rekonstrukce kuchyňky, dalších dvou 
místností, vybudování nových sociálních 
zařízení v obou patrech. Nově je také celá 
budova bezbariérová.

Co vám nově zrekonstruovaná Vodárna 
přinese?

LZ: Jak už jsem zmiňovala v úvodu, stě-
hování do  nových prostor Vodárny nám 
otvírá úplně nové možnosti. Nově budeme 
mít kvalitní dílnu nebo digitální techniku 
přímo v  klubovně. To jsme doposud vždy 
museli komplikovaně řešit v  externích 
a špatně dostupných prostorách. Budeme 
moci častěji pořádat akce pro děti, a  to 
i  přes noc. Například oblíbené stmelovací 
akce s přespáním se mohou odehrávat již 
v  klubovně. Zvládneme více schůzek pro 
více dětí, které se mohou konat i souběžně.

VČ: Pro nás je přínos hlavně v získaném 
prostoru díky novým místnostem včetně 
vybavené dílny. A samozřejmě také v tom, 
že se můžeme na  budovu spolehnout, že 
nám nebude pršet na hlavu.

Budete moct díky nově zrekonstruova-
né Vodárně přijmout více dětí do svých 
oddílů?

VČ: Určitě nám v  tom zrekonstruova-
ná budova dává nové možnosti. Aktuálně 
ale trochu narážíme na  nedostatečnou 
kapacitu vedoucích, kteří po  střední škole 
odchází do velkých měst za studiem nebo 
prací, takže velký nábor neplánujeme. Ně-
kolik volných míst pro děti od 7 let ale přes-
to máme, a  tak se nám případní zájemci 
o skauting mohou hlásit kdykoliv.

LZ: U nás přijímáme nové členy během 
celého roku, takže s tím budeme dále po-
kračovat.

V jakém režimu nyní Vodárna bude fun-
govat?

LZ: Kromě zázemí pro skauty, Duhu AZ 
a další organizace, které pracují s dětmi, se 
zde budou konat již zmíněné workshopy 
v rámci Centra neformálního vzdělávání. Je 
možné si zde pronajmout multifunkční sál 
pro různé přednášky, školení, tréninky… 
Pokud město, popřípadě kdokoliv jiný, 
bude pořádat na Farských humnech něja-
kou akci, může zázemí Vodárny po dohodě 
využít jako kvalitní zázemí pro organizáto-
ry a návštěvníky.
Děkuji za rozhovor.

Jakub Axman

Václav Černík, Lucie Zlesáková Foto: archiv

Občané pomohli zvelebit dětské hřiště
Na  konci března proběhla v  areálu dět-
ského hřiště v ulici Polní dobrovolná akce 
iniciovaná občany města bydlícími v okolí 
dětského hřiště. 

Této akce se zúčastnilo osmi rodin i s dět-
mi. Vlastními silami vysadily několik keřů 
a  do  prostoru hřiště instalovaly hmyzí do-
meček, který si děti samy vystlaly rostlinným 

materiálem. Také byly do korun stromů zavě-
šeny ptačí budky. Město finančně podpořilo 
nákup výsadbového materiálu, ostatní s  tím 
spojené náklady si občané hradili sami. Na zá-
věr bylo vše zakončeno opékáním špekáčků. 
Záměrem této akce bylo především zútulnění 
veřejného prostoru, ve kterém se budou ob-
čané cítit příjemně, jako doma. Celá akce byla 
předem konzultována s městem.  OKS

Rodiny si samy zvelebily své oblíbené hřiště  Foto: Jakub Axman
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Město plánuje se stát výhradním vlastníkem firmy SATT. Přinášíme fakta 
V  poslední době se v  různých, převážně 
elektronických, informačních zdrojích 
začaly objevovat dezinformace a nesmy-
slná fakta týkající se společnosti SATT 
a  odkupu akcií městem Žďár nad Sáza-
vou. V  následujícím textu shrnujeme 
základní a ověřená fakta ke společnosti. 
A  dále poskytujeme vysvětlení, proč je 
odkup akcií důležitý pro Žďár a jeho ob-
čany.

Akciová společnost SATT již dlouhá léta 
působí v našem městě. Abych byl ale přes-
ný, tak firma SATT má své klienty i v něko-
lika dalších městech. Ať již jsou odběrateli 
televizního signálu či internetu, tak přede-
vším jsou připojeny na centrální zásobování 
tepla (CZT) - na  horkovod. Právě ale sku-
tečnost, že prakticky veškerá infrastruktura 
a  modernizace horkovodního potrubí pro-
bíhá ve Žďáře nad Sázavou, vedla akcionáře 
z  Nového Města na  Moravě, Velkého Mezi-
říčí a Dolní Rožínky k myšlence odejít z ak-
ciové společnosti. Již více než rok se vedou 
jednání s dnes již jediným partnerem Žďáru 
a to akcionářem z Nového Města na Moravě, 
které sloučilo podíl Velkého Meziříčí a Dol-
ní Rožínky pod ten svůj. Pro město Žďár 
nad Sázavou je to příležitost se dohodnout 
a  odkoupit zbývajících 38,3 % a  stát se tak 
jediným vlastníkem společnosti. Za posled-
ní 4 roky, kdy došlo ke změně ředitele SATTu 
a vyměnilo se představenstvo, kde působím 
jako předseda představenstva (bez čerpání 
odměny), hospodařila firma s čistým ziskem 
přes 22 miliónů korun. Tyto prostředky se 
mohou zpět do rozpočtu města dostat for-
mou dividend. Občané města Žďáru přispí-
vají v  tržbách SATTu za  prodej tepla 95%. 
Zisk se ale dělí v poměru vlastněných akcií 
6:4. To je jeden z důvodů, proč se stát jedi-
nými vlastníky. Společnost SATT má velký 
potenciál, nejen v  distribuci tepla s  cenou 
příznivou pro občany města, v  kvalitním 
televizním a internetovým signálem se zvy-
šující se rychlostí dat. Může se podílet napří-
klad i na správě veřejného osvětlení, či vy-
stavět a provozovat dobíjecí stanice. Pokud 
podíl akcií odkoupí jiný zájemce, bude pro 
něj jedinou prioritou zisk.

Věřím, že se nám podaří s akcionáři do-
hodnout a zajistí se další růst firmy SATT a.s., 
která bude i pro město výhodou.

Josef Klement 
předseda představenstva SATT a. s.

Proč město Žďár nad Sázavou kupuje ak-
cie společnosti SATT a proč je to tak důle-
žité pro občany města? 

Nové Město na  Moravě, Velké Meziříčí, 
Dolní Rožínka se rozhodly, že svoje akcie 
(32 %) prodají. V minulém roce svůj podíl na-
bídly k odkupu na volném trhu za cenu přes 
92 milionů korun, kterou Žďár odmítl, proto-
že neodpovídala jeho znaleckému posudku. 

Pro úplnost lze dodat, že posudek není ni-
čím tajemným, obsah posudku samozřejmě 
znají radní, zastupitelé působící v orgánech 
společnosti nebo bývalý tajemník.

Současná nabízená cena 78,5 milionů 
korun plus 1,7 milionů korun úrok, je již pro 
soukromý sektor podstatně lákavější. Pokud 
Žďár nevyužije svoje předkupní právo, je 
téměř jisté, že do SATTu vstoupí soukromý 
investor.

Ve  všech společnostech zabývajících se 
CZT, do  kterých vstoupil soukromý kapitál, 
došlo k  výraznému navýšení cen tepla. Je 
to logické. Investor se snaží o návrat vlože-
né investice. Doporučujeme si nastudovat 
vývoj cen tepla například u  CZT v  Liberci, 
v Jablonci nad Nisou, atd…

Ačkoliv Žďár vlastní většinový podíl, 
rozhoduje se na valné hromadě v paritě za-
stoupených hlasů. Jinými slovy, každý hlas 
čtyř akcionářů má stejnou sílu, i když v za-
stoupení akcií jasně dominuje Žďár. Tento 
poněkud atypický stav by tak Žďáru, pokud 
by zůstal, nemusel umožňovat činit zásad-
ní strategická rozhodnutí, která společnosti 
umožní například zajistit stabilitu ceny tepla 
pro občany Žďáru nebo další expanzi firmy. 

Možná by obyvatele na  horkovodu zají-
malo, jak velkou část jimi placené ceny 
za teplo tvoří kupované teplo od ŽĎASu 
a kolik zaplatí za jeho distribuci SATT?

V  období 2009-2015 byl podíl nákladů 
na ceně ze ŽĎASu 62 %, od 2015-2019 je ten-
to podíl 64,5 %. Zbylé náklady jsou na vrub 
SATTu. Od roku 2015 se podařilo snížit podíl 
nákladů SATTu na  ceně tepla o  2,5 %. Zna-
mená to, že na  započitatelných nákladech 
ovlivňujících cenu tepla šetří SATT cca 1,5 
milionu korun ročně oproti minulému ob-
dobí. Tedy šetří svým zákazníkům.

Výsledky hospodaření SATT a.s. můžete 
najít na www.satt.cz. Z grafu je zřejmé, že 
za dobu řízení společnosti SATT a.s. stá-
vající koalicí (ŽŽM, KDU-ČSL, ANO a ODS) 
nedosáhl zisk takové výše jako v  roce 
2013, kdy to „špatně“ řídili ti předchozí. 

Co se zatím skrývá?
Zisk do roku 2015 byl tvořen mimo jiné 

rozpouštěním zákonných rezerv, které byly 
v minulosti tvořeny – rozpouštěním se pak 
snižují náklady… A taky tím, že se prodával 
majetek SATTu – proto je zisk velice špatným 
ukazatelem. Zisk je totiž mimo jiné ovlivněn 
i výší odpisů – SATT investuje, proto mu od-
pisy rostou, tedy náklady (datový sál, optika, 
modernizace teplovodu). Zisk v  roce 2013 
byl tedy ve skutečnosti jedním z nejnižších 
za  posledních 10 let. V  roce 2014 dokonce 
realizoval SATT ztrátu 600 tis. Kč. Nejvyššího 
zisku tak bylo dosaženo v roce 2016: 8,3 mil. 
Kč. 

Avšak zajímavější a směrodatnější ukaza-
tel prokazující finanční zdraví a perspektivu 
firmy je rostoucí čistý peněžní tok z provozní 
činnosti (před zdaněním a změnami pracov-
ního kapitálu), který kontinuálně meziročně 
roste (za rok 2017 byl 25 mio. Kč)

Můžeme si však všimnout jiného jevu, 
a  to je růst počtu zaměstnanců o  10 %. 
Proč tomu tak je?

Protože SATT investoval do  svého roz-
voje a  do  své hodnoty. Koupil lokálního 
poskytovatele internetu v  Novém Městě 
na Moravě se dvěma zaměstnanci. Zvyšuje 
počet přípojek, a to i mimo Žďár nad Sáza-
vou, Nové Město na  Moravě a  Bystřicí nad 
Pernštejnem v  okolních obcích. Předělává 
metalické kabely na optiku. Když jde údrž-
bář na  teple do  důchodu, tak je k  němu 
paralelně přiřazen jeho nástupce, aby se 
zaučil. SATT staví horkovody do  míst, kde 
to dříve „nešlo“. Modernizuje výměníkové 
stanice, regulaci, způsob měření. Teď bude 
muset SATT doplnit horkovod o podzemní 
uzavírací ventily. A mnoho dalšího. 

Z výše uvedeného tak plyne jednoznač-
ně strategický význam, aby město Žďár 
nad Sázavou vlastnilo 100% akcií SATTu. Je 
to navíc investice, která se městu relativně 
rychle vrátí, a  především má perspektivu 
být pro město pomyslným zlatým vejcem.

Martin Mrkos, starosta města
Radek Zlesák, člen představenstva SATT a.s. 

Žďár nad Sázavou 95,30%
Velké Meziříčí 2,35%
Dolní Rožínka 2,35%

Žďár nad Sázavou 61,70%
Nové Město Na Moravě 38,30%
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Oznámení o době a místě konání voleb
Podle § 32 zákona 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.

1. Volby do  Evropského parlamentu se uskuteční 
     - v pátek dne 24. 5. 2019 od 14.00 do 22.00 a
     - v sobotu dne 25. 5. 2019 od 8.00 do 14.00. 

do Evropského parlamentu

2. Místem konání voleb do Evropského par-
lamentu je: 
volební okrsek č. 1, volební místnost 
v  Domě dětí a  mládeže, Horní 2, Žďár 
nad Sázavou 1, pro voliče bydlící v: 
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 bydlící v:
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 
bydlící v:
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 
bydlící v:
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 bydlící v:
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 bydlící 
v:
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 bydlící v:
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 bydlící v:
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 bydlící v:
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 bydlící v:
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 bydlící v:
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 bydlící v:
Brodská   1 – 17 lichá
Hrnčířská všechna orientační čísla
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

volební okrsek č. 13, volební místnost 
v Gymnáziu, Neumannova 2, Žďár nad 
Sázavou 4, pro voliče bydlící v:
Bratří Čapků   všechna orientační č.
Wolkerova   všechna orientační č. 

volební okrsek č. 14, volební místnost v Zá-
kladní škole, Švermova 4, Žďár nad Sáza-
vou 4, pro voliče bydlící v:
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 bydlící v:
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 Sáza-
vou 4, pro voliče bydlící v:
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  Kulturním domě na  Vysočanech, 
Na  Úvoze 766/15, Žďár nad Sázavou 5, 
pro voliče bydlící v:
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  Kulturním domě na  Vysočanech, 
Na  Úvoze 766/15, Žďár nad Sázavou 5, 
pro voliče bydlící v:
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 bydlící v:
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 bydlící v:
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 bydlící v:
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 bydlící v:
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 Sáza-
vou 4, pro voliče bydlící v:
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 Sáza-
vou 4, pro voliče bydlící v:
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 budově bývalé školy, místní část Strža-
nov čp. 28, Žďár nad Sázavou, pro voliče 
bydlící v:
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 bydlící v:
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 (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky, 
cestovním průkazem České republiky), 
nebo totožnost a  státní občanství jiného 
členského státu Evropské unie. 

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 obál-
ky. 

6. Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů, městský úřad 
a ve dnech voleb do Evropského parlamen-
tu okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pou-
ze v  územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V  takovém případě okrsková vo-
lební komise vyšle k voliči 2 své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a  hlasovacím lístkem. Při hlasování postu-
pují členové okrskové volební komise tak, 
aby byla zachována tajnost hlasování. 

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

Ve Žďáře nad Sázavou dne 
1. dubna 2019

Ing. Martin Mrkos, ACCA v.r.
starosta města Žďár nad Sázavou
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Anketa pro zastupitele města
V květnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. V devadesátých letech Žďár prodal většinu 
svého bytového fondu. Nyní chce město budovat městské byty. Má se město starat o otázku bydlení? Pokud ano, pro koho by 
takové městské bydlení mělo být určeno? Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé poli-
tické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje 
přišly následující příspěvky.

Jaroslav  
Ptáček

zastupitel 
ODS

Má se starat? Musí! Důvod privatizace 
bytového fondu byl, aby lidé z  obecních 
bytů vzali bydlení do svých rukou, koupili 
a  sami je spravovali, stejně jako majitelé 
vlastnoručně postavených domů. Tomu 
sloužily výhodné podmínky prodejní ceny, 
10x pod tržní hodnotou bytů. Nyní nám by-

tová komise předkládá požadavky na svo-
bodárky, na malometrážní startovací byty, 
odbory hledají možnosti zainvestování 
pozemků. Požadavky převyšují nabídku, 
proto vedení města výstavbu startovacích 
bytů a přípravu nových pozemků řadí mezi 
svoje priority. 

Ludmila  
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011

Jan  
Havlík

zastupitel 
Změna 2018

Vladimír  
Novontý

zastupitel 
ČSSD

Petr  
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP 09

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM

Jsem jednou z  těch, kteří proti prode-
ji bytového fondu města neměli žádné 
námitky. Bylo správné prodat občanům 
města byty, ve  kterých mnozí bydleli celý 
život a starali se o ně. Velkou chybou bylo 
následné počínání města. Namísto toho, 
aby se získané peníze investovaly do nové-

ho bytového fondu, výstavba bytů se zcela 
zastavila a peníze šly do akcí, které mohly 
být částečně či plně financované z  dota-
cí. Dnes stojíme na  začátku dlouhé cesty, 
která povede k obnovení bytového fondu 
města pro všechny naše občany – mladé, 
rodiny s dětmi, starší, staré nebo nemocné.

Žďár v 90. letech vyslyšel volání nájem-
níků městských bytů a  úspěšnou privati-
zací z nich udělal vlastníky. Jak se ukázalo 
především na  opravách a  stavu bytových 
domů, tak vlastníci se o svůj majetek velmi 
brzy a postarali lépe než město. Stačí si při-
pomenout sídliště Stalingrad nebo Průmy-

slovku před a  po  privatizaci. V  souvislosti 
se změnami hypotečního trhu by město 
mělo stavět a zvýšit počet nájemních bytů 
pro ty, kteří na vlastní bydlení nedosáhnou. 
Pro vlastnické bydlení pak musí vytvářet 
podmínky výkupem a zainvestováním po-
zemků.

V úvodu je jednoznačná odpověď – ano. 
Vzorů v okolí i v celé republice je dostatek, 
město musí dříve nebo později odstranit 
důsledky překotné privatizace po  roce 
1990. Pokud začne okamžitě, už teď má 
minimálně pět let zpoždění. A pro koho by 
mělo být městské bydlení určeno? To se ví 

také už dávno, jsou to tři základní skupiny: 
sociální byty, startovní bydlení pro mladé 
a tzv. municipální bydlení, které by mohlo 
sloužit (jako kdysi) např. pro podporu ná-
boru lékařů (učitelů), když jich máme tak 
málo. 

Odpověď je jednoznačná - ano. Proble-
matika bydlení není jednoduchá, týká se 
rozmanité škály skupin obyvatel: senio-
rů, mladých rodin, hendikepovaných, lidí 
ve složité sociální či životní situaci. Z toho 
plyne, že bydlení v  městském má být do-
stupné co nejširší skupině obyvatel a  po-

máhat překonávat selhání trhu v  podobě 
drahých hypoték, vysokých nájmů nebo 
nedostatečné komerční výstavby. Inspirací 
mi je Vídeň. Velikostně nesrovnatelná, ale 
úspěšný systém městského bydlení je ap-
likovatelný kdekoliv.

Byl jsem vždy proti tak rozsáhlé priva-
tizaci bytového fondu. Město by mělo mít 
více bytů, které využije pro mladé, sociálně, 
zdravotně znevýhodněné apod. Získat by-
dlení je stále obtížnější. Vysoké ceny nebo 
přísnější hypotéky vše ještě více kompliku-
jí. Město by mělo začít investovat do byd-
lení i jinou formou než prodejem pozemků 

pro rodinné domky nebo bytovou develo-
perskou výstavbu. Fond bydlení se závaz-
ky je prvním krokem, který podporujeme. 
Podporujeme i  další přípravu sociálního, 
startovacího nebo nájemného bydlení 
s  využitím všech připravených státních 
nebo evropských dotací. 

Dovolím si otázku mírně zobecnit 
na rozvoj bydlení. Město se nám stále vylid-
ňuje, častým nářkem občanů je, že ve Žďá-
ře není kde bydlet. Město musí disponovat 
širokou paletou nabídky bydlení, od sociál-
ních bytů, až po byty nadstandardní. Za sa-
mozřejmost považuji přípravu parcel pro 

rodinné domy v okrajových částech města. 
Dlouhodobě nevyužitý potenciál vidím 
v  místních částech (Mělkovice, Radonín, 
Stržanov a Veselíčko), kde je třeba se rozvo-
jem bydlení zabývat.

Josef 
Klement

zastupitel 
KDU-ČSL

Mezi lety 1996 a  2008 město prodalo 
své byty a získalo za ně přes 800 mil. korun. 
Tyto finance se však bohužel nevrátily zpět 
do rozvoje bydlení a počet městských bytů 
(bez započtení domů s pečovatelskou služ-
bou a domů s dotací) klesl na 262, což ne-
odpovídá současným potřebám obyvatel. 
Město tak hledá všechny cesty, jak bytový 

fond navýšit. Jsem rád, že zastupitelstvo 
města podpořilo návrh KDU-ČSL na  vy-
tvoření fondu bytů se závazky a  položilo 
finanční základ pro výstavbu nových bytů. 
První vyroste již příští rok, se zaměřením 
na mladé občany, kteří obtížněji dosáhnou 
na hypoteční úvěr.

Jak dál na Farských humnech?
Po  rekonstrukci bývalé vodárny 
a po úpravě terénu v jejím okolí vyvstá-
vá otázka, jak dál v rozvoji Farských hu-
men.

Prakticky v centru města se nachází Far-
ská humna, klidné místo jako stvořené pro

odpočinek, pro aktivní relexaci, pro se-
tkávání všech generací. Místo otevřené 
na jih, v zeleném pásu řeky Sázavy a s krás-
ným výhledem na starý Žďár. Není pochyb, 
že v  tomto směru je třeba „Farčata“ dále 
rozvíjet.

Chtěl bych však upozornit i  na  další 
charakteristiku tohoto místa. Při pohledu 

na mapu Žďáru zjišťujeme, že přes „Farča-
ta“ vede pro obyvatele Libušína, Vysočan, 
Zámku nejkratší cesta do  Žďasu a  přes 
park U Ivana i na nádraží. Je třeba stovkám 
těchto spěchajících lidí jejich každodenní, 
většinou časně ranní cestu pěšky, případ-
ně na  kole, usnadnit a  celoročně zpříjem-
nit. Ale i opačným směrem od nádraží a ze 
sídliště Přednádraží tudy vede poklidnými 
místy pěší cesta k  Domu kultury, na  Acti-
ve klub, na  Městský úřad, do  sportovního 
areálu, do knihovny i na polikliniku. Cyklis-
té tudy mohou bezpečně projet a  napojit 
se na stávající posázavskou stezku a po ní 
ke  sportovnímu areálu, k  rekreačnímu Pi-

láku a turisté do Zámku, na Zelenou horu, 
na  Velké Dářko. Po  postavení nové lávky 
přes Sázavu povede přes „Farčata“ i  nej-
kratší pěší cesta ze Stalingradu na náměstí.

Je třeba, aby těmto frekventovaným 
trasám pro chodce a  cyklisty odpovída-
lo i  provedení těchto cest přes „Farčata“, 
umožňující bezpečný celodenní pohyb 
všech věkových skupin chodců a  cyklistů, 
ale i snadnou celoroční údržbu těchto cest.

Myslím si, že dalším rozvojem Farských 
humen, při respektování jejich relaxační 
i  komunikační funkce, se dá zpříjemnit ži-
vot obyvatelům i návštěvníkům Žďáru.

Ing. Václav Mokříš

Anketa pro zastupitele města
V květnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. V devadesátých letech Žďár prodal většinu 
svého bytového fondu. Nyní chce město budovat městské byty. Má se město starat o otázku bydlení? Pokud ano, pro koho by 
takové městské bydlení mělo být určeno? Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé poli-
tické strany nebo uskupení, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje 
přišly následující příspěvky.

Občané píší do Žďárského zpravodaje
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Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé působí také ve Žďáře. Co dělají?
Kdo jsme 

Centrum pro neslyšící a  nedoslýchavé 
kraje Vysočina, o.p.s. (dále jen CNN) je soci-
ální služba poskytující tlumočnické služby, 
odborné sociální poradenství, sociálně ak-
tivizační služby, sociální rehabilitaci, doplň-
kové služby a  fakultativní činnost (drobná 
údržba sluchadel, distribuce baterií do slu-
chadel). Zřizovatelem je Svaz neslyšících 
a  nedoslýchavých osob v  ČR, z.s. Hlavním 
posláním CNN je pomoc osobám se slucho-
vým postižením, které jsou ohroženy komu-
nikační a informační bariérou při jejich inte-
graci do společnosti.

Komu pomáháme
Služby poskytujeme všem osobám se 

sluchovým postižením bez ohledu na  je-
jich fyzické, etnické či národnostní rozdíly, 
bez ohledu na  jakékoli specifičnosti, jako 
jsou např. pohlaví, věk, zdravotní stav, eko-
nomická situace či náboženské a  politické 
přesvědčení. 

Našimi klienty jsou osoby s  poruchami 
komunikace způsobenými sluchovým po-
stižením, které zamezuje běžné komunikaci 
s okolím. Pomáháme nedoslýchavým uživa-
telům sluchadel, kteří využívají artikulační 
tlumočení, ohluchlým využívajícím k  poro-
zumění řeči odezírání, uživatelům kochle-
árních implantátů. Dále také neslyšícím, kde 
hlavním komunikačním prostředkem bývá 
znakový jazyk, osobám trpícím šelestem 
v uších a osobám s kombinovaným postiže-
ním. Kromě samotných osob se sluchovým 

postižením jsou služby poskytovány všem 
z  jejich okolí, kteří přicházejí do styku s tě-
mito osobami.

Kde pomáháme
Služby poskytujeme ve  městech Žďár 

nad Sázavou, Jihlava, Havlíčkův Brod, Pel-
hřimov, Třebíč a  jejich přilehlém okolí, a  to 
jak u nás v sídle bez objednání, tak i terénně 
na základě předchozí domluvy. Lze případ-
ně i zajistit tlumočníka.

Jak pomáháme
Poskytujeme tlumočnické služby – pro-

střednictvím znakového jazyka a  artikulač-
ního tlumočení pomáháme našim klientům 
k  uplatňování práv a  oprávněných zájmů 
a  obstarávání jejich osobních záležitostí. 
To vše na  úřadech, v  různých institucích 
i při jiných aktivitách klientů. Jde o situace, 
v nichž je důležité, aby uživatel dobře poro-
zuměl mluvčímu, který neovládá znakový 
jazyk. Dále nabízíme odborné sociální pora-
denství – pomoc s překonáváním informač-
ní bariéry vyplývající ze sluchového postiže-
ní a začlenění do většinové společnosti.

Naší činností jsou také sociálně aktivizač-
ní služby pro seniory a osoby se sluchovým 
postižením, a to za spolupráce Svazu nesly-
šících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. a Jih-
lavského spolku neslyšících, p.s., pro jejich 
členy a  zájemce z  řad osob se sluchovým 
postižením. 

Pomáháme také v oblasti sociální rehabi-
litace – to je nácvik dovedností pro zvládání 

péče o  vlastní osobu, soběstačnost a  další 
činnosti, které vedou k sociálnímu začleně-
ní.

Poskytujeme i doplňkové služby a služby 
nad rámec základní činnosti, které mohou 
být zpoplatněny. Ty se týkají kompenzačních 
pomůcek a příslušenství ke sluchadlům, vč. 
nácviku a  manipulace se sluchadly a  kom-
penzačními pomůckami. Pomůcky půjčuje-
me na dobu nezbytně nutnou.

Způsob poskytování tlumočnických 
služeb v  našem zařízení zohledňuje indivi-
duální schopnosti a  potřeby konkrétního 
uživatele.

Proč pomáháme
Naším cílem je pomoc sociálně zne-

výhodněným skupinám osob s  důrazem 
na  osoby se sluchovým postižením a  seni-
ory při překonávání každodenních překá-
žek v  běžném životě, prosazování zájmů 
a oprávněných nároků a začlenění do spo-
lečnosti.

Prostřednictvím individuální podpory 
těchto osob usilujeme o  získání co nejvyš-
ší míry jejich samostatnosti, nezávislosti 
a soběstačnosti.

Kde nás najdete
Poradnu Žďár nad Sázavou najdete 

na ulici Dolní 165/1 ve Žďáru nad Sázavou. 
Kontaktní osobou je paní Ilona Turková. 
Kontaktovat ji lze na tel.č. 702 022 538 nebo 
na e-mailu: snn.turkova@seznam.cz.

Ilona Turková

Noc kostelů na Zelené hoře rozezní hudba
V pátek 24. května se v poutním kostele 
na Zelené hoře rozezní nástroje a  lidské 
hlasy. Návštěvníci budou svědky jedi-
nečného spojení hudby a  architektury 
v  rámci ekumenického projektu Noc 
kostelů. Akci organizuje římskokatolická 
farnost Žďár nad Sázavou II ve spolupráci 
s pěveckým sborem Akordum.

Po  zahájení v  19 hodin si návštěvníci 
budou moci vyslechnout úvod o  architek-
tuře a historii poutního kostela sv. Jana Ne-
pomuckého. Ve  20 hodin bude provedeno 
Stabat Mater pro ženský sbor, sóla, smyčce 
a basso continuo českého mistra Jana Křti-
tele Vaňhala (1739 - 1813) patřícího k  nej-
významnějším osobnostem českého a  zá-
roveň vídeňského klasicismu. Z  jeho velmi 
rozsáhlého díla bývá mnoho opomíjeno. 
Právě třeba zřídka uváděné Stabat Mater - 
skladba nesoucí ještě mnohé rysy dozníva-
jícího baroka, jak bylo v této době ještě zvy-

kem duchovní hudbu komponovat. Právě 
její výrazné barokní rysy kombinované s již 
nastupujícím klasicismem umocní dojem ze 
stavby a ze slohu Santiniho barokní gotiky. 

Na  koncertě vystoupí ženský pěvecký 
sbor Akordum z  Uhříněvsi u  Prahy. O  in-
strumentální doprovod se postará komorní 
smyčcový soubor Akvarteto společně s var-
haníkem Lukášem Dvořákem, čerstvým ab-
solventem Pražské konzervatoře. Sólového 
sopránového partu se ujme renomovaná 
sopranistka Martina Macko, profesorka kon-
zervatoře v  Kroměříži, která již v  minulosti 
na  tomto místě několikrát vystupovala. Al-
tového partu se chopí rovněž novopečená 
absolventka Pražské konzervatoře a vítězka 
prestižní mezinárodní pěvecké soutěže 
v  Karlových Varech Monika Machovičová. 
Provedení bude řídit Ondřej Kunovský, také 
posluchač Pražské konzervatoře.

Více informací na  www.akordum.cz, 
vstupné na akci je dobrovolné. (red)

Na konci května se opět otevřou soukromé zahrady rodiny Kinských
Je to už deset let, co rodina Kinských 
na Zámku ve Žďáru nad Sázavou otevírá 
své soukromé zahrady, které jsou jinak 
veřejnosti přístupné pouze v  rámci spe-
ciálních prohlídek. Od soboty 25. května 
do  neděle 26. května mezi 10. a  18. ho-
dinou tak máte jedinečnou možnost na-
hlédnout do  jejich květinového soukro-
mí a  k  tomu si užít bohatý doprovodný 
program. 

Letošním motivem zahradního festivalu 
je „Hvězda“ ve  všech podobách. „Tímto té-
matem zčásti odkazujeme k výročí 25 let, kdy 
byl zapsán Poutní kostel sv. Jana Nepomuc-
kého na  Zelené hoře do  seznamu světového 
dědictví UNESCO. Osobně se hodně těším 

na  povídání o  Zelené hoře u  Konventního 
rybníka pod zámečkem, kde nebudou chybět 
dalekohledy pro pozorování „hvězdy“, ale také 
nástupiště do  loděk, ze kterých budete mít 
nádherný výhled na  Zelenou horu i  na  náš 
zámek,“ popisuje program Petr Sedlák, pro-
vozní ředitel zámku. 

Hvězdný program ale symbolikou Ze-
lené hory zdaleka nekončí. Seznámíte se 
s  hvězdami ze světa rostlin nebo ochutná-
te hvězdnou kuchyni a  víno v  prostoru zá-
mecké vinárny. Pod heslem „Buď hvězda“ 
připravují organizátoři relaxační zónu v za-
hradách, kde nebudou chybět masáže, jóga 
nebo stezka bosou nohou. Těšit se můžete 
také na  oblíbené workshopy – tentokrát si 
můžete odnést domů například sluneční 

hodiny. 
„Návštěvníci se mohou těšit také na hvězd-

nou hudbu. Dokonalou atmosféru podtrhne 
chrudimský Big band, novoměstští bubeníci 
ASAF nebo muzikáloví zpěváci a herci Štěpán 
Klouček & Brigita Cmuntová, kterou znáte ze 
seriálu První republika. Sobotní program ale 
šestou hodinou zdaleka nekončí. V  19:00 se 
můžete těšit na  volně přístupný koncert ka-
pely Heblo na I. nádvoří a následnou jam se-
ssion. Přibalte tedy hudební nástroje a  deky. 
Nebude chybět oheň ani opékání párků, které 
k jaru prostě patří,“ dodává Sedlák.

Zámek Žďár nad Sázavou se nedávno 
stal partnerem projektů Ježíškova vnou-
čata a  #DAMEVYTAH. „V  souvislosti s  těmito 
projekty vznikla úžasná výstava 14 zastavení 
Ježíškových vnoučat. Doslova obří fotografie 
si budete moci prohlédnout právě na  Dnech 
otevřených zahrad,“ vysvětluje projektový 
manažer zámku Ladislav Bárta.

V  letošním roce je program na  Pivovar-
ském nádvoří a na I. nádvoří přístupný zdar-
ma, do ostatních prostor návštěvníci zaplatí 
vstupné ve  výši 70 Kč (dospělí), 40 Kč (děti, 
studenti, senioři) a  180 Kč (rodinné vstup-
né). „Snažíme se návštěvníkům přinášet stále 
bohatší kulturní program nejen na Dnech ote-
vřených zahrad, ale i  v  průběhu celého roku. 
Protože chceme zámek dále zvelebovat a roz-
víjet naše aktivity, rozhodli jsme se přikročit 
ke vstupnému. Výtěžek bude směřovat jednak 
na provoz zámku, ale část z něj poputuje také 
neziskové organizaci Popálky, která pomáhá 
lidem s popálením,“ vysvětluje krok zavedení 
vstupného Sedlák.

Více o  bohatém programu najdete 
na www.zamekzdar.cz

 Martina SedlákováRůznorodá zábava v otevřených zámeckých zahradách Foto: Ondřej Suchý

Ponorka uspořádala osvětové promítání filmu Pasažéři
Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo promítá-
ní dokumentárního filmu Pasažéři. Celá 
akce se uskutečnila ve  spolupráci kul-
turního centra Batyskaf a nízkoprahové-
ho zařízení pro děti a  mládež Ponorka, 
které spadá pod Oblastní charitu Žďár 
nad Sázavou. Film Jany Borškové vyprá-
ví o tématu dospívání a těžké cestě k do-
spělosti. 

Hrdinové filmu jsou mladí lidé odchá-
zející z dětského domova. Dokument pou-
kazuje na důležitost rodičovské lásky, která 
umí stanovit hranice a dodává pocit jistoty. 
Poutavé zpracování v  divácích vzbudilo 
zájem o téma cesty k dospělosti těch, kteří 
vyrůstají bez rodičů v náhradní péči a mají 
tedy ztížené startovní podmínky. 

Pracovníci Ponorky – NZDM se zapojili 
do  pořádání této akce z  důvodu rozšíření 
povědomí o problematice, která je palčivá 
i  u  nás ve  Žďáře nad Sázavou. Ponorka je 
útočištěm pro děti, mladistvé a mladé do-
spívající, kteří jsou ztraceni v moři problé-
mů, potřebují pomoci najít vlastní kompas, 
aby se lépe vyznali ve svém životě. Snaží se 
o to, aby se klienti nepotopili úplně na dno 
a  mohli dýchat i  pod hladinou všech prů-

švihů. Pomáhá jim k tomu, aby se konečně 
odrazili od břehu, a společně s nimi překo-
nává všechna vlnobití, která v tomto složi-
tém období dospívání prožívají. Na palubě 
Ponorky - NZDM má každý své místo a  je 
důležitý. „Na  akci bylo možné nahlédnout 
prostřednictvím kazuistik do  životů našich 
klientů a seznámit se s tím, jaké místo v nich 
má Ponorka. Tím jsme chtěli veřejnosti přiblí-

žit naši práci a poukázat na téma těžké cesty 
k dospělosti,“ uvádí Veronika Brychtová, ve-
doucí zařízení. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Ponorka sídlí na ulici Nádražní 44 ve Žďáře 
nad Sázavou. Více informací o  něm nalez-
nou zájemci na  www.ponorka-nzdm.cz 
nebo na www.zdar.charita.cz 

Ponorka - NZDM

Ilustrační fotografie Foto: Pavel Juráček

Martina Macko Foto: archiv
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Co dnes očekávají 
rodiče od školy?
V dubnu se situace jako již tradičně ob-
rátila, my na  ZŠ Komenského 6 očeká-
vali rodiče a jejich děti k zápisu budou-
cích školáků. Zapisovali jsme děti nejen 
do prvního ročníku, ale také do příprav-
né třídy.

S  velkou radostí můžeme konstatovat, 
že klesající počet dětí v naší škole, čili tolik 
diskutovaná krize naší identity již defini-
tivně skončila! Počet dětí již třetím rokem 
vzrůstá. V příštím školním roce tak do naší 
školy přijde opět více žáků, než ji opustí!

Je evidentní, že směr, kterým jsme se vy-
dali - kvalitní výuka a pozitivní přístup - je 
správný a  že důvěra rodičů ve  schopnosti 
naší školy stále stoupá. Velice si této důvěry 
vážíme a těší nás. A moc nás těší, že vysoké 
procento budoucích prvňáčků bydlí v  na-
šem spádovém obvodu. Bylo velmi pří-
jemné vidět, jaké šikovné děti se u zápisu 
objevily, čeká nás všechny krásná a tvořivá 
práce. 

Do přípravné třídy byl zápis také úspěš-
ný. Třída tohoto typu je určena dětem, 
které čeká v příštím školním roce poslední 
rok předškolního vzdělávání. Máme zde 
ještě několik posledních volných míst, pro 
zájemce stačí zavolat k nám do školy a do-
mluvit se.

V červnu se sejdeme s rodiči nově nastu-
pujících dětí a povíme si, co je v září ve ško-
le čeká, co od nás dostanou a co bude ještě 
potřeba pořídit. Stejně tak se sejdeme s ro-
diči budoucích šesťáků, abychom domluvili 
jejich zářijový adaptační kurz. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se 
na  organizaci zápisu v  naší škole podíleli, 
velmi si jejich práce a odpovědného přístu-
pu vážím.

V dubnu také probíhaly přijímací zkouš-
ky na  školy střední. Jsem rád za  krásné 
výsledky našich deváťáků a  přeji jim, aby 
na  „své“ vybrané škole uspěli. Základ 
k tomu od nás mají.

Ivo Kuttelwascher, ředitel 3. ZŠ

Gastronomie má zelenou aneb profese, která má jisté uplatnění
Studenti a  soutěže. Velké téma. Mno-
zí svoje účasti v  soutěžích podceňují. 
Na  Střední škole obchodní a  služeb se 
ovšem snažíme jít opačnou cestou - za-
pojením našich studentů do co největší-
ho počtu soutěží.

Účast v každé soutěži však má velký vý-
znam, i  když nejde zrovna o  zlaté příčky. 
Její přínos po  odborné stránce a  pro roz-
voj žáků ničím nenahradíte. Absolvováním 
soutěže, kdy v  časových intervalech před 
zraky diváků a porotců musíte překonávat 
stanovené pracovní úkoly, odprezento-
vat to nejlepší, ale především nevzdat se 
a vytěžit ze sebe v danou chvíli maximum, 
jsou vlastnosti, které mohou posunout člo-
věka dál. Vzájemné soupeření mezi svými 
vrstevníky ze všech koutů naší republiky 
či zahraničních návštěv jen dokazuje, že 
učební obory jsou stále důležité pro naši 
společnost. 

Jak to vše vlastně vždy začíná? Pod-
statnou roli hraje správná motivace žáků 
ze strany pedagogů, že každý může uspět 
a stačí využít dané šance. My, jako střední 
škola, která připravuje v  rámci oboru ku-
chař-číšník mladou generaci odborníků 
v gastronomii, jsme v měsíci březnu a dub-
nu absolvovali takové významné soutěže 
dvě, a v to různých kategoriích. 

V  březnu jsme se vypravili s  týmem 
složeným ze studentů třídy 3.C Pavlem To-
pinkou, Michaelou Jeřábkovou, Šárkou Ba-
durovou a Eliškou Šmahelovou na soutěž, 
kterou pořádala Hotelová škola v Kroměříži 
s mezinárodní účastí a pod drobnohledem 
Asociace kuchařů a cukrářů. Pavel Topinka 
obsadil se svým pokrmem bronzové pás-
mo z  26 soutěžících. Jeho hlavním úko-
lem bylo prezentovat pokrm v  intervalu 
45 minut, povinnou surovinou byla kuřecí 
prsa za použití dvou rozdílných tepelných 
úprav. Děvčata se chopila sommelierské 

a  baristické části, kde naši školu úspěšně 
reprezentovala a  odvezla si cenné zkuše-
nosti, diplomy a ceny. 

V  měsíci dubnu Obchodní akademie 
Havlíčkův Brod pořádala 4. ročník prestižní 
soutěže Kuchař Vysočiny 2019 open, kde 
záštitu rovněž zajištovali komisaři z Asocia-
ce kuchařů a cukrářů. Nelehkého úkolu, kdy 
soutěžící v  přesně stanoveném časovém 
rozmezí museli prezentovat restaurační 
pokrm z kachních prsou a povinný mouč-
ník fondant, se s  příkladným přístupem 
zhostily naše dvě studentky třídy 2.B Ka-
teřina Kalinová a Tereza Šikulová. V těchto 
přehlídkách škol obsadila Tereza s hlavním 
pokrmem krásné 8. místo a  Kateřina se 
svým Matcha Lava Cake se umístila na 10. 
místě. 

Všem patří velké díky a především každá 
životní zkušenost se počítá.

Luboš Prüger
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Žáci prošli kurzem finanční gramotnosti
Žáci 8. ročníku 5. základní školy se v dub-
nu zúčastnili Minikurzu finanční gramot-
nosti na Střední průmyslové škole. 

Nejdříve se všichni sešli v aule, kde stu-
dentky oboru podnikání seznámily naše 
osmáky se základními ekonomickými poj-
my, jako je studentský účet, inflace, hypo-
téka a mnoho dalších. Žáci si svoje znalosti 
ověřili v malém testu. Po jeho vyhodnocení 
následovala tombola o hodnotné ceny - na-
příklad malý balíček cibule a  česneku na-
zvaný osvěžovač vzduchu. 

Poté následovala prohlídka školy, kde 

pan učitel Voráček našim osmákům ukázal 
celou školu, včetně dílen a odborných uče-
ben automatizace, mechatroniky, elektro-
techniky a dalších.

Poslední částí byla prezentace fiktivních 
firem. To jsou firmy, které si zakládají stu-
denti oboru podnikání. Studenti se pomocí 
fiktivních firem naučí princip fungování fir-
my, nákupu, marketingu i účetnictví.

Návštěva průmyslové školy byla veli-
ce zajímavá i  přínosná. Některým našim 
studentům mohla pomoci v  rozhodování 
o budoucím vzdělání a povolání. 

Věra Sobotková, učitelka 5. ZŠ

Dvojka zpívala (nejenom) pro UNICEF 
„Radování, radování/vybralo si správ-
ný čas/ještě hrana nevyzvání/ještě 
hoří láska v  nás.“ Text Zdeňka Svěráka 
na Beethovenovu Ódu na radost jako by 
vystihoval náladu prvního jarního dne 
na 2. ZŠ.

Tento den oslavilo přibližně 3 000 zpě-
váků ze 180 pěveckých sborů v celé repub-
lice nejenom jaro, ale pod názvem Zpíváme 
pro UNICEF se zapojilo do charitativní akce 
na pomoc dětem ze zaostalých oblastí.

Také pěvecké sbory Sluníčka a Blue Je-
ans se připojily a svým koncertem si záro-
veň připomněly dvacetileté výročí založení 
pěveckých sborů na 2. ZŠ.

Posluchače pozdravil pan místostarosta 
Josef Klement, poděkoval za  pomoc dě-
tem a popřál sboru i jeho vedení mnoho sil 
do dalších let. 

Vystoupení obou sborů zpestřila také 
hudební skupina osmáků a trubka deváťá-

ka Honzy Bučka. Zpěváky posílili k  naší 
velké radosti i  bývalí členové, takže počet 
účinkujících přesáhl úctyhodných sedm-
desát. 

Na  závěr si všichni přítomní společně 
zazpívali výše zmíněnou Ódu na  radost 
s krásným českým textem Zdeňka Svěráka. 

Odpoledne mělo velmi příjemnou at-
mosféru a mnozí diváci se přiznali k dojetí 
a slzám. K tomu přispěla i vybraná částka: 
na  účet UNICEF jsme z  dobrovolných pří-
spěvků odeslali neuvěřitelných 6 726 Kč!

Hned druhý den čekala oba sbory kraj-
ská přehlídka, na které si Sluníčka vyzpívala 
stříbrné a Blue Jeans bronzové pásmo. 

Do třetice se v sobotu šest našich žáků 
zúčastnilo tradiční krajské folklorní soutěže 
Zpěváček, ze které přivezly Adélka a  Mar-
kétka Gregáňovy diplom za  první a  třetí 
místo a Kristýnka Růžičková byla zařazena 
do kategorie TOP TEN. Gratulujeme!

 Miroslav Kadlec, ředitel 2. ZŠ

O zápisu i aktivitách na 4. ZŠ
4. ZŠ, aneb několik příkladů toho, že žáci 
se rozhodně nenudí. Střípky z poslední-
ho měsíce.

Škola byla vyzdobena, nad vchodem 
vlála vlajka s  naším emblémem a  páťáci 
byli natěšeni, protože vítali, přijímali a tro-
chu zkoušeli spolu se svými učiteli naše 
nové žáčky. Na  fotce jim to sluší, že? Při-
pravené dárečky vyšly na  všechny zájem-
ce, kteří s úsměvem, po bezproblémovém 
splnění všech podmínek zápisu do 1. tříd, 
opouštěli naše dvě školy. Děkujeme všem 
rodičům za důvěru, pro budoucí prvňáčky 
máme připraveny čtyři nové třídy (jedna 

z nich je na Zámku) a těšíme se.
Srdečně zveme na  náš dětský jarmark 

dne 6. a 7. května (14 - 17 hodin) do prostor 
před Českou spořitelnou v  rámci projektu 
našich čtvrťáků „Abeceda peněz“. Ptáte se, 
co nás to napadlo? Pro děti i seniory nabý-
vá stále větší důležitosti finanční gramot-
nost. A tak jsme na tyto dny pro vás připra-
vili zajímavé výrobky žáků naší 4. A, 4.B, 4.C 
a 4.D. Zároveň se hodláme pochlubit svými 
firmami, které se jmenují Pomocné ručičky, 
Zlaťáci, Sen a Čtyřlístek. Přijďte nás povzbu-
dit a třeba i pochválit.

Jarmila Hrdinová, učitelka 4. ZŠZábava již u zápisu  Foto: archiv 4. ZŠ

MŠ Srdíčko oslaví 50 let od svého vzniku
Mateřská škola Srdíčko, která sídlí 
na ulici Vančurova, již brzy oslaví velké 
kulaté výročí. Pojďme se krátce podívat 
do historie této školky.

Pro šťastný život dítěte je bezpochyby 
nejdůležitější vlídné, milující a respektující 
rodinné zázemí, které v předškolním věku 
plnohodnotně doplňuje inspirující prostře-
dí dětské skupiny v kolektivu současné ma-
teřské školy. Jako každá instituce, i mateř-
ská škola na ulici Vančurova ve Žďáru nad 
Sázavou má svoji dlouholetou a  bohatou 
historii, která sahá do doby před padesáti 
lety. 

V roce 1969 se totiž otevřely dveře nové 
čtyřtřídní MŠ pro nejmenší děti, protože 
nedílnou součástí této budovy byly i  dět-
ské jesle, které byly po 22 letech svého fun-
gování zrušeny. Uvolněné prostory byly ná-
sledně využity pro zřízení dvou nových tříd 
a díky tomu mohla začít fungovat naše ma-
teřská škola od roku 1991 jako šestitřídní.

V  rámci letošních plánovaných oslav 
proběhne další ze Dnů otevřených dveří, 

během kterých mají vždy rodiče i  hosté 
možnost si prohlédnout prostory mateř-
ské školy, mohou se věnovat tvoření i hře 
se svými dětmi, případně diskutovat s tříd-
ními učitelkami o aktuální situaci ve třídě. 
Dalším bodem v plánu slavnostního setká-
vání bude jistě srdečné a přátelské poseze-
ní bývalých zaměstnanců školy, které zpří-
jemní kulturní vystoupení dětí. 

Možnost si zavzpomínat u kroniky a fo-
togalerie MŠ na  doby dávno i  nedávno 
minulé budou mít minulí i  současní za-
městnanci a současně bude možná v rámci 
oslav prohlídka zrekonstruovaných prostor 
školy. 

Pomozte školce s výstavou
Pro uskutečnění výstavy dobových fo-

tografií prosíme touto cestou širokou žďár-
skou veřejnost o zapůjčení různých mate-
riálů, týkajících se 50leté historie naší MŠ. 
Pevně doufáme, že se s  některými našimi 
bývalými svěřenci osobně setkáme a spo-
lečně optimisticky zhodnotíme, jak jde čas. 

 Jitka Nováková, MŠ Srdíčko

Dveřmi školky prošly za 50 let již tisíce dětí  Foto: archiv MŠ

Roman Veselský byl 
oceněn titulem Učitel 
Vysočiny 2019
Nejenom studenti žďárského státního 
gymnázia dosahují výborných výsled-
ků ve škole i v mimoškolních aktivitách 
a  soutěžích. Kraj Vysočina letos udělil 
tituly „Učitel Vysočiny“. Skleněnou sovu, 
jakožto symbol moudrosti a vzdělanos-
ti, slavnostně převzalo šest výjimečných 
pedagogů kraje u příležitosti Dne učite-
lů. Historicky prvním oceněným se stal 
pedagog naší školy, Roman Veselský.

Toto uznání je určeno pro vybrané pe-
dagogy působící na  gymnáziích a  střed-
ních školách v  Kraji Vysočina. Odborná 
komise posuzuje hned několik kritérií, 
mezi něž patří systematická práce se žáky 
v soutěžích, dlouhodobé dosahování vyni-
kajících výsledků ve vzdělávání žáků, pou-
žívání aktivizujících a inovativních postupů 
a metod práce, šíření pedagogických myš-
lenek a postupů na vlastní škole i mimo ni, 
dlouhodobé úspěšné organizování vzdě-
lávacích akcí, soutěží, projektů, zahranič-
ních aktivit, osvětová činnost a publikační 
činnost.

A jak titul hodnotí sám kolega Veselský? 
„Už jenom fakt, že jsem byl naší školou do an-
kety nominován, je jistým výrazem důvěry, 
za  který samozřejmě kolegům děkuji. Oce-
nění samotného si velmi považuji, protože 
je pro mě důkazem, že moje vynaložené úsilí 
ve škole i mimo ni má bezesporu smysl. Není 
to však ohodnocení celoživotní práce. Show 
must go on...“

Vlastimil Čepelák, ředitel
Gymnázium Žďár nad Sázavou
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Žďárský volejbalový oddíl úspěšně ukončil již 65. sezónu své historie
Letos ve volejbalových soutěžích starto-
valo celkem 10 družstev oddílu, z toho 3 
družstva dospělých a 7 družstev mláde-
že, a  to jak v  dívčích, tak i  chlapeckých 
kategoriích. Oddíl je tvořen cca 170 čle-
ny, v  soutěžích jsou obsazeny všechny 
věkové kategorie a  více jak 35 dětí se 
pod vedením zkušených trenérů učí zá-
klady volejbalu v přípravce.

Třem našim družstvům se podařilo vy-
bojovat pozice na stupních vítězů. Mužům 
A až v posledním kole jen těsně unikla ob-
hajoba vítězství ve 2. lize a nakonec obsadili 
2. příčku. Bronzové medaile ve  svých sou-

těžích získalo nejen družstvo starších žáků, 
ale také tým kadetek. Velmi dobrého vý-
sledku dosáhly také starší žákyně, které ob-
sadily ve 12členné soutěži celkové 4. místo, 
a jen velmi těsně jim unikl postup do finálo-
vého boje o medaile. Jako úspěch je třeba 
považovat také 7. příčku družstva žen ve 2. 
lize, která zajistila omlazenému týmu dru-
holigovou příslušnost i v další sezoně.

Oddíl tak opět dokázal naplnit své 2 
hlavní strategické cíle, kterými jsou v  prv-
ní řadě kvalitní práce s mládeží a vytvoření 
široké hráčské základny, a to jak v kategorii 
dívek, tak i  chlapců. Druhým strategickým 
cílem je udržení republikových soutěží pro 
obě kategorie dospělých, efektivní propo-

jení druholigových týmů dospělých s obě-
ma juniorskými týmy a přechod talentova-
ných hráčů a hráček do družstev dospělých.

Cílem sportovní přípravy dětí v  našem 
oddílu rozhodně není snaha hrát za  kaž-
dou cenu nejvyšší soutěže. Spíše se u dětí 
snažíme vytvořit a  rozvíjet pozitivní vztah 
k  volejbalu (a  sportu vůbec) jako k  celoži-
votní aktivitě a umožnit jim získat v tomto 
týmovém sportu kompetence uplatnitelné 
efektivně i v reálném životě. Rostoucí počet 
našich členů v  kategoriích mládeže svědčí 
o tom, že se nám toto asi daří a že jsme zvo-
lili správnou cestu. 

Volejbalový oddíl by chtěl touto cestou 
poděkovat všem svým fanouškům, spon-
zorům, TJ Žďár nad Sázavou a  také Městu 
Žďár nad Sázavou za podporu a vytvořené 
podmínky.

Pavel Veselý

Žďárští judisté jsou Judisty Vysočiny za rok 2018
Zajímavého výsledku dosáhli mladí ju-
disté ze žďárského Sokola. Elisabeth 
Fiksová, Petr Šmída a  Jiřina Smuzsová 
získali díky výsledkům titul Judista Vy-
sočiny za rok 2018. 

Těmto judistům se soustavně dařilo 
na turnajích pořádaných v rámci Kraje Vy-
sočina pod názvem Pohár Vysočiny, z nichž 
dva se uskutečnily ve  Žďáře nad Sázavou, 
dva v  Jihlavě a  po  jednom v  Polné, Telči 

a Velké Bíteši. Body judisté získávají za me-
dailová umístění a za každého poraženého 
soupeře. Sokolskému klubu se dokonce 
letos podařilo vybojovat na  turnaji v Telči 
1. místo v turnaji družstev. 

Sokolský klub juda má díky nedávno ze-
snulé trenérce Věře Pelantové, mj. držitelce 
červenobílého pásu, dlouhou a také úspěš-
nou historii. Mezi její svěřence patří třeba 
i  David Pulkrábek, který uspěl na  mládež-
nických olympijských hrách v  Singapuru 

v roce 2010 a později i na světových tatami. 
To už ovšem v reprezentaci České republi-
ky.

I mezi současnými judisty je mnoho ta-
lentovaných, kteří reprezentují klub. Honza 
Šmída získal na  Poháru nadějí v  Olomou-
ci stříbrnou medaili. Veronika Kašíková 
na  Mistrovství republiky ve  své kategorii 
bronzovou a Elisabetz Fiksová v nedávném 
turnaji O samurajskou katanu dokonce me-
daili zlatou. Radomír Fiksa

Městská policie
Opilý řidič v centru města

Při kontrolní činnosti strážníky MP bylo 
v časných ranních hodinách na náměstí Re-
publiky zjištěno osobní motorové vozidlo, 
jehož řidič se při jízdě pohyboval z jednoho 
jízdního pruhu do druhého a při odbočová-
ní na ulici Neumannova a centrální parko-
viště nedal znamení o změně směru jízdy. 
Vzhledem k  tomu, že hlídka pojala pode-
zření na  to, že řidič může být pod vlivem 
návykových látek, bylo vozidlo následně 
strážníky zastaveno.

Hlídka provedla zjištění totožnosti řidi-
če, kdy se jednalo o asi 20letého muže cizí 
státní příslušnosti. Po  provedení orientač-
ní dechové zkoušky bylo u  řidiče zjištěno 
1,75 promile alkoholu v  dechu. Vzhledem 
k tomu, že strážníci pojali podezření z trest-
ného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky, byla na místo přivolána hlídka Policie 
ČR, která si věc dále převzala k šetření. 

Rušení nočního klidu
Na  tísňovou linku MP byla v  pozdních 

nočních hodinách přijata od občanů ozná-
mení na rušení nočního klidu. Ve dvou pří-
padech se jednalo o provozovny restaurací 
na  náměstí Republiky, kde bylo následně 
zjištěno, že tyto provozovny mají otevřená 
okna a dveře a hluk se nesl do prostoru ná-
městí. V  obou případech byl strážníky MP 
kontaktován personál těchto restaurací 
a  upozorněn na  to, aby zjednal nápravu. 
V  dalším případě se pak jednalo o  rušení 
nočního klidu z  bytového domu na  ulici 
Neumannova, kde probíhala oslava naro-
zenin. Ve všech zmiňovaných případech se 
podařilo následně hlídkou MP nastolit klid 
a  pořádek a  odpovědné osoby upozornit 
na to, že z jejich strany může tímto dochá-
zet k protiprávnímu jednání.

Ztracený pes
Na  služebnu MP bylo ve  večerních ho-

dinách přijato telefonické oznámení od ob-
čanky, že v  prostoru u  obchodního domu 
Kaufland nalezla psa loveckého plemene, 
který se zde pohyboval na volno bez jeho 
majitele.

Na  místo se dostavila hlídka MP, která 
si psa následně převzala. Vzápětí oznámil 
na  Městskou policii muž, později zjištěn 
jako majitel nalezeného psa, že se mu ten-
to zaběhl po tom, co překousal vodítko.

Po  nezbytných úkonech týkajících se 
ověření podle evidenční známky psa byl 
tento majiteli ze Žďáru nad Sázavou vydán.

Luboš Skřivánek, Městská policie

Soutěž O žďárského muzikanta
ZUŠ OPEN se již třetím rokem stane 
nejrozsáhlejší kulturní událostí v  České 
republice, které se v  letošním roce zú-
častní 492 základních uměleckých škol. 
ZUŠky již nyní pilně pracují na bohatém 
programu akce, při které vyjdou z bran 
svých škol blíže k divákům a osloví pub-
likum napříč všemi generacemi. Žďárská 
ZUŠ Františka Drdly připravuje vystou-
pení všech svých uměleckých oborů 
na pátek 31. května 2019. 

Žáci se svými vyučujícími zamíří na růz-
norodá místa našeho města. Projekt ZUŠ 
OPEN 2019 odstartují již dopoledne žáci 
literárně dramatického oboru spolu s žáky 
hudebního oboru – kytaristy a  společně 
zavítají v  10.00 do  Domu klidného stáří 
na ulici Okružní, aby potěšili naše nejstarší 
spoluobčany. Od  13.30 oživí prostor Do-
ležalova náměstí taneční a  hudební obor, 
mladí výtvarníci před budovou ZUŠ začnou 

vytvářet své práce, jejichž ústředním téma-
tem bude síťování na  Žďársku. Od  13.30 
do  15.30 proběhne v  nákupním centru 
Convent hudební program žáků, kteří se učí 
hrát na  smyčcové a  dechové nástroje. Ani 
náměstí Republiky nezůstane opomenuto, 
pokud počasí dovolí, na pódiu se od 14.00 
do  18.00 divákům představí instrumen-
tální soubory a  pěvecké sbory ZUŠ spolu 
s  tanečním oborem školy. V  tutéž dobu 
od 14.00 do 16.00 začne v Café u tety Hany 
komornější koncert mladých muzikantů 
klavírního a  dechového oddělení. Posled-
ním místem, které žáci ZUŠ Františka Drdly 
rozezní svými klavírními skladbami, bude 
Club Jazzmine od  17.00. Všichni pedago-
gové školy a žáci pevně doufají, že počasí 
bez srážek přispěje k  hladkému průběhu 
akce a  jejich vystoupení zpříjemní pátek 
31. května všem, kteří se cíleně či náhodně 
stanou diváky celostátní akce ZUŠ OPEN.

Dana Foralová, ZUŠ

Nová vodoléčba přinese větší intimitu
Žďárská poliklinika je vyhlášená kvalit-
ní rehabilitační péčí. Celé oddělení re-
habilitace prochází v  posledních letech 
postupnou modernizací. Od  dubna je 
v provozu nově opravená vodoléčba.

Uplynulý rok na  poliklinice byl zamě-
řen především na  oddělení rehabilitace. 
Již koncem loňského roku začala probíhat 
tolik očekávaná přestavba, které předchá-
zela řada velmi náročných příprav. Kromě 
přípravy projektu a  ujasnění prostorového 
rozložení bylo potřeba zajistit i vybavení. 

Byla pořízena nová vana pro masáž dol-
ních končetin, ostatní vany byly přesunuty 
z původních prostor. Vodoléčba se vybudo-
vala odděleně od ostatních procedur, je la-
děná do kombinace meruňkové a šedé bar-
vy, které vytvářejí velmi příjemný dojem. 

Zbývá už jenom doladit drobnosti (nové 
židle, stůl, skříně...). Stavební práce proběhly 
bez problémů a v dubnu byl spuštěn nový 
provoz vodoléčby, která přinese pacien-
tům kvalitní péči, velmi příjemné prostředí 
a především intimitu při procedurách. 

Zaměřujeme se na vybavení celého od-
dělení novými přístroji. Pořídili jsme přístroj 
pro kombinovanou terapii a lehátko určené 
ke  cvičení Vojtovy metody. Rádi bychom 
zařízení dále obnovovali a  to nejen kla-
sickým přístrojovým vybavení, ale rovněž 
i  kvalitním software. Chtěli bychom nový 
objednávkový systém. Nezbytnou součástí 
fyzioterapie je vzdělávání a  kvalifikovaný 
personál. Naše fyzioterapeutky absolvují 
řadu odborných kurzů. Od  ledna rozšířila 
naše řady nová pracovnice.

Ilona Komínková

Kadetky se radují ze získaných medailí Foto: archiv

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni 23. 
dubna 2019 celkem 20 872 občanů ČR při-
hlášených k trvalému pobytu.

Statistika: březen 2019 - 20 892, únor 2019 
- 20 917, leden 2019 - 20 949, prosinec 2018 
- 20  999, listopad 2018 - 20  985, říjen 2018 
- 20  995, září 2018 - 21  105, srpen - 21  115, 
červenec 2018 - 21 115, červen 2018 - 21 116, 
květen 2018 - 21 143, duben 2018 - 21 148)

Děti narozené v únoru 2019
Sofie Smolíková   04.02. ZR 4

Karolína Dvořáková   08.02. ZR 1
Daniel Miklenda  09.02. ZR 3
Filip Málek   13.02. ZR 6
Ema Divíšková   14.02. ZR 1
Kryštof Mach   19.02. ZR 4
Tadeáš Peňáz  19.02. Veselíčko
Samuel Škoda   19.02. ZR 5
Sophie Kučerová  21.02. ZR 3
David Topinka  25.02. ZR 4
Karolína Šírová   26.02. ZR 6
Matyáš Bočok  27.02. ZR 7

Životní jubilea v květnu 2019

František Laryš  02.05. 80 let ZR 2
Jarmila Prášilová   03.05. 91 let ZR 6
Ludvík Mrva  03.05. 90 let ZR 3
Jan Šmída   05.05. 80 let ZR 1
Anna Zahrádková   06.05. 92 let ZR 1
Zdeněk Kareta  09.05. 80 let ZR 3
Marie Havelková   10.05. 85 let ZR 5
Marie Navrátilová   14.05. 80 let ZR 3
Jaroslav Blažejovský 24.05. 80 let ZR 7
Ladislav Horký   25.05. 80 let ZR 3
Ladislav Seknička  25.05. 80 let ZR 6
Drahomíra Klementová  28.05. 85 let ZR 1

Srdečně gratulujeme

Zkuste si orientační běh
V  období mezi 15. a  21. květnem bude 
probíhat po celém světě World Orientee-
ring Day – Světový den orientace. Ždár 
nad Sázavou se tradičně také připojí.

Zájemci si budou moct vyzkoušet, co 
obnáší spojení běhu a  práce s  mapou, 
správně se zorientovat ve městě atd...

15. května si mohou lidé přijít zkusit ori-
entační běh mezi 16. a 18. hodinou poblíž 
Vodojemu - mezi Škodovým a Göttlerovým 
rybníkem. (red)

Starosta města si prohlíží nově opravenou rehabilitaci Foto: archiv
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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

Bezpečná autosedačka 
s možností otočení o 

DUALFIX M i-SIZE
Flexibilní novinka mezi dětskými autosedačkami, která 

je vhodná pro děti od 61 do 105 cm. Díky rotaci o 360° lze 
autosedačku použít v obou směrech. A díky bočnímu natáčení 

ke dveřím auta je usazení a připoutání vašeho dítěte velmi 
snadné. Vaše jízda bude nejen bezpečná, ale i stylová.

Strojírenská 30
Žďár nad Sázavou

www.meteorcz.cz
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Zaostřeno na Žďár 2019
V. Zaostřeno na probouzející se přírodu 
(zasílejte do 22. května 2019)

Na měsíc květen jsme pro vás vypsali téma Zaostře-
no na probouzející se přírodu. Fotografie na soutěž-
ní téma zasílejte do 22. května 2019 na e-mailovou 
adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do  předmětu 
e-mailu uveďte Zaostřeno na  Žďár 2019. V  e-mailu 
uveďte i  celé jméno autora zaslané fotografie, ad-
resu a  telefonní kontakt. Více informací, fotografic-
ká témata na celý rok a pravidla soutěže naleznete 
na  webových stránkách města www.zdarns.cz. 
V  případě potřeby zasílejte své dotazy na  e-mail: 
zaostrenona@zdarns.cz. 

Vyhodnocení! 
IV. Zaostřeno na dopravu všeho druhu

V dubnu 2019 bylo do soutěže zasláno 22 fotografií 
s tematikou dopravy. Vítězem čtvrtého kola fotogra-
fické soutěže se stal Miroslav Pokorný. Gratulujeme!  
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma pou-
kázkami do Kina Vysočina.

 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

ZUŠ Františka Drdly
ve Žďáře nad Sázavou

vyhlašuje Talentové průzkumy 
pro přijetí nových žáků
pro školní rok 2019 - 2020

ve dnech 20. a 28. května 2019     
od 16.00 do 17.30 v budově ZUŠ.

Více informací na 
  www.zuszdar.cz



Změna programu vyhrazena.

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

DĚTEM
středa 22. května, 9.00, 11.00 a 14.00
čtvrtek 23. května, 8.45 a 11.00
Makový mužíček (MD)

pátek 31. května, 9.00
Den dětí v RC Srdíčko (RCS)

SENIORŮM
úterý 14. května, 9.00
Kazachstán (SP)

úterý 21. května, 9.30
Ve stáří bezpečně – Městská policie (SP)

DUCHOVNÍ AKCE
sobota 11. května, 10.00
Pouť motorkářů na Zelené hoře (ZH)

čtvrtek 16. května, 20.00-22.00
Nikodémova noc (ZH)

čtvrtek 16. května, 17.00
sobota 18. května, 11.00 a 17.00
neděle 19. května, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 a 14.30
Svatojánská pouť na Zelené hoře (ZH)

KONCERTY
čtvrtek 16. května, 19.00
Anetta – Seznamme se – akustické tour (JC)

čtvrtek 23. května, 20.00
Jazz trio – R. Pokorný, R. Balzar, P. B. Zbořil (JC)

úterý 4. června, 19:30
Concentus Moraviae (ZŽ)
M. Cukrová – soprán, B. M. Willi – kladívkový klavír

čtvrtek 13. června, 19:30
Concentus Moraviae – Navarra String Quartet (KP)

KULTURNÍ AKCE
pondělí 13. května, 16.00
Semínkovna – slavnostní otevření (KMJS-N)

čtvrtek 16. května, 17:00
Koncert 1. ročníků ZUŠ (ZUŠ)

čtvrtek 16. května, 19:00
Jiří Černý: Rockování (CTH)

sobota 18. května, 9:00-20:00
Věž otevřena (VKP)

sobota 18. května, 9:00-16:00
Žďárský pouťový Fler trh (DK)

sobota 25. května, 8.00-11.30
Žďárský farmářský trh (NR)

sobota 25. května a neděle 26. května, 10.00-18.00
Dny otevřených zahrad (ZŽ)

pátek 31. května, 14.00-18.00
ZUŠ Open – Děti žijí uměním (ZUŠ, NR, JC, CTH)

čtvrtek 6. června, 17.00
Koncert tanečního oboru ZUŠ (MD)

pátek 7. června, 20.00-00.00
Muzejní noc (RM)

sobota 8. června, 10.00-22.00
Den Žďáru (NR, FH)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
čtvrtek 9. května, 17.00
Miloslav Lopaur – Žďár za protektorátu (KMJS)

čtvrtek 9., úterý 14., čtvrtek 23. a 30. května, 19.00
Meditace – Tajemství zdravého života (DK)

středa 15. května, 18.00
Promítej i Ty! – Piripkura (KMJS)

pondělí 20. května a úterý 28. května, 16.00-17.30
Talentové průzkumy (ZUŠ)

čtvrtek 23. května, 17.00
Jak se dříve měřil čas? (HK)

čtvrtek 23. května, 17.00
Výživové problémy u dospívajících a dospělých (RCS)

čtvrtek 6. června, 16.00
Beseda: Půjčujeme si s rozumem (RCS)

SPORTOVNÍ AKCE
sobota 25. května, 7.30-18.30
Žďár tančí 2019 (SHB)

neděle 9. června, 11.00-15.00
Xtrail Vysočina (ROP)

VÝSTAVY
pondělí 29. dubna - 29. května
Zaostřeno na Žďár 2018 (MGSR)

středa 1. května – pátek 31. května
Sloh se nepíše, na sloh se kouká (ZŽ)

čtvrtek 2. května – čtvrtek 30. května
Pavel Černý – Příběhy blízké i vzdálené (ČD)

pátek 31. května až neděle 30. června
Filip T.A.K. – grafika, A. Przewoźny – fotografie (GSR)

so 8. června, 9.00-18.00 a ne 9. června, 9.30-16.00
Nože na Vysočině (A)

A – sál Active SVČ, Horní 2, B – Batyskaf, CTH – Café U Tety Hany, ČD – Čechův dům, DK – Dům kultury, GSR – Galerie 
Stará radnice, HK – Husova kaple Kopečná, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KMJS-N – knihovna, pobočka Nádražní, KP 
– kostel sv. Prokopa, MGSR - Malá galerie Staré radnice, MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky, RCS – Rodinné 
centrum Srdíčko, ROP – rekreační oblast Pilák, RM – Regionální muzeum, SHB – sportovní hala na Bouchalkách, SP – 
Senior Point, VKP – věž kostela sv. Prokopa, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál ZUŠ, ZŽ – Zámek Žďár


