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Představujeme památky UNESCO

Zámek Lednice - rozkvetlá perla jižní Moravy
Výjimečné, téměř středomořské klima nejjižnějšího výběžku jižní Moravy bylo hlav-

ním důvodem, že na 100 čtverečních kilometrech vzniklo krajinářské a architektonické 
dílo, které ve světě svým rozsahem a uměleckým pojetím nemá obdoby, lednicko – val-
tický areál, jehož centrem je zámek Lednice. Panství nesmírně bohatého a velmi vzděla-
ného rodu Liechtensteinů na jižní Moravě má velmi dlouhou historii. Již v polovině 13. 
století stávala v místě dnešního zámku gotická tvrz s dvorcem, na které vládl rakouský 
šlechtic Siegfried Sirotek. Liechtensteinové Lednici získávají na konci 13. století a v jejich 
vlastnictví zůstává až do roku 1945. Tento šlechtický rod, původem z rakouského Štýr-
ska, získal během staletí nesmírné bohatství a  majetky po  celém území Čech, Moravy 
a Rakouska. Knížata tohoto rodu zastávala vždy nejvýznamnější vojenské a diplomatické 
funkce na rakouském císařském dvoru.

Za vlády knížete Hartmanna II. z Liechtensteina byla gotická tvrz zbořena a nahrazena 
renesančním zámkem, v 17. století monumentálním barokním a o pár desítek let později 
se zámek změnil do podoby empírové.

Nynější vzhled Lednici vtiskla přestavba v  letech 1848-1856. Tehdy vládnoucí kníže 
Alois II. z Liechtensteina pořádal ve vídeňských palácích skvělé slavnosti pro významné 
hosty a usoudil, že Lednice bude vhodnější místo pro reprezentaci. Unikátní řezbářskou 
výzdobu a výrobu luxusního nábytku provedla vídeňská firma Carl Leistler. Dodnes ná-
vštěvníky udivuje jemnost a  nápaditost řezeb z  dubového dřeva, především točitého 
schodiště v zámecké knihovně, úchvatné pohledy ze sálů do francouzské zahrady a k mi-
naretu, v prvním patře potom účelnost a pohodlnost knížecích apartmánů. O patro výš 
jsou k vidění dětské pokoje s autentickým zařízením, nejen ložnice princů a princezen, ale 
také jejich učebny, herny a pokoje guvernantek. 

Kuriozitou zámku je tzv. „grotta“ – část sklepních prostor upravená jako krápníková jeskyně. Vznikla na konci 18. století, opět v období ro-
mantismu. Prohlídku tohoto zvláštního prostoru, který se chlubí 
označením největší a  nejstarší umělá jeskyně v  Evropě, ocení 
dnes především zájemci o techniku – součástí je historická elek-
trorozvodna a systém teplovzdušného vytápění.

Kromě prohlídky zámeckých interiérů se nabízí hostům 
úžasné zážitky v zámeckém parku. Nejlépe je začít v palmovém 
skleníku, stavbě z roku 1843, která se svým významem řadí opět 
mezi světové unikáty. Sbírka tropických a  subtropických rost-
lin, z  nichž nejstarší dosahují stáří 400 let, je atraktivní hlavně 
v  zimním období. Z  francouzské zahrady přechází návštěvníci 
do anglického parku se staletými duby, romantickými zákoutí-
mi, ostrůvky až k pověstnému minaretu, z jehož horního ochozu 
ve výšce 60 metrů lze celou tuto nádhernou parkovou scenérii 
důkladně prohlédnout. Minaret byl postaven v roce 1805 jako 
vyhlídková věž podle návrhu architekta Josefa Hardtmutha, 
známého vynálezce tužky a zakladatele firmy Koh-i-noor. V prv-
ním patře je orientální muzeum, kde knížata vystavovala sbírky 
přivážené z asijských zemí. 

Zámek Lednice, majestátní reprezentační letní sídlo, je pro-
pojen s rodovým barokním zámkem Valtice areálem. Právě ten-
to přírodně krajinářský areál, který byl rodem Liechtensteinů 
promyšleně budován po několik století, dal v roce 1996 podnět 
k zapsání lednicko-valtického areálu do seznamu památek chrá-
něných UNESCO.

Více o zámku Lednice naleznete na www.zamek-lednice.com

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

Vážení spoluobčané,
vstupujeme do  posledního předprázd-

ninového měsíce, na dveře klepe léto a to-
lik školáky vyhlížené prázdniny. Ještě než 
se tak stane, proběhne několik událostí, 
na které bych ve svém textu rád upozornil. 
O  prázdninách otevřeme nové zázemí pro 
fotbalisty a tenisty v areálu na Bouchalkách, 
které bude konečně důstojným a reprezen-
tativním zázemím sportovců. Žďár se pyšní 
množstvím a  rozmanitostí zde působících 
sportovních oddílů a  je dobře, že se v  na-
šem městě hodně sportuje. 8.6. proběhne 
také Den Žďáru, který je pomyslným svát-
kem nás všech Žďáráků. Je příležitostí ne-
jen užít si rozmanitý kulturní a společenský 
program, ale především možností potkat 
se s přáteli a známými. Jsme relativně malé 
město, tak nějak se všichni známe a prohlu-
bovat přátelské vztahy a  pospolitost dělá 
dobrou atmosféru pro život. Den Žďáru tra-
dičně bude probíhat také na Farských hum-
nech, které procházejí proměnou a stanou 

se skutečným pobytovým parkem. Vedle 
již nově otevřeného centra Vodárna uvidí-
te nové propojení cest, veřejný gril, poby-
tové molo u řeky nebo 7 nově vysázených 
vzrostlých stromů. Gril a stromy jsou darem 
místních firem, kterým patří poděkování. 
Spolupracovat a  táhnout za  jeden provaz 
je tak inspirací pro všechny. Pokračuje zde 
budování cyklostezek. O  všech význam-
ných investičních akcích najdete přehled 
v tomto čísle.

Letní měsíce s  sebou přináší v  posled-
ních letech neblahý fenomén dlouhých 
period sucha, veder a  vodního stresu. Dů-
sledky klimatických změn způsobené lid-
skou činností pociťujeme všichni. Máme 
seznam adaptačních opatření a  projekty 
na zadržování vody, které tak potřebujeme 
neodkladně realizovat. Zároveň prosím, 
abychom každý z nás zvážili to, jak můžeme 
s vodou lépe hospodařit a jak svojí činnos-
tí produkovat méně CO2. I  drobná změna 
pomůže. Jedním z  opatření je i  zavádění 
květnatých louček do města. V každé loka-
litě budou vyváženy plochy kosené a louky. 
Přispějí k zadržování vody, biodiverzitě, bu-
dou ostrovy pro život. Jsou koneckonců při-
rozenou součástí kulturní krajiny, přirozený 
přechod mezi městem, poli, lesem. Projekt 
je založen na vytipování ploch, které se již 
přirozeně vyvinuly v  kvalitní trávobylinná 
společenstva, která mohou být ponechána 
přirozenému dalšímu vývoji. Zásadní pro 
spokojenost občanů je důraz na  vyřeše-

ní provozních souvislostí a  na  vyváženost 
kosených a  lučních porostů v  konkrétních 
lokalitách. Doplním, že ve vztahu k alergiím 
není trendem držet se ve sterilním prostře-
dí. Naopak, vhodný kontakt s  přirozeným 
prostředím může pozitivně ovlivnit vývoj 
nemoci. Sám vím, o čem mluvím. 

Přeji vám krásné a pohodové jarně letní 
dny a optimismus.

Martin Mrkos

Martin  
Mrkos

starosta  
Žďáru nad Sázavou

V polovině května se ve Žďáře nekonala 
pouze tradiční pouť. V neděli 18. května 
proběhla v  amfiteátru u  Pilské nádrže 
kvalifikace na  mistrovství České repub-
liky ve Stihl Timbersportu. 

Celkem 16 statných a svalnatých borců 
se s  vydatnou diváckou podporou pustilo 
do  nominačních bojů. Celý závod opano-
val Martin Roušal, který první tři disciplí-
ny suveréně vyhrál. Těmi byly stock saw 
neboli řezání motorovou pilou, standing 
block chop - přesekávání stojícího kme-
ne o průměru 30 cm a single buck - řezání 
ruční pilou. Pouze v  závěrečné disciplí-
ně - underhand chop (přesekání ležícího 
kmene o průměru 32 cm) - dokázal vyhrát 
Martin Kalina.

Domácí Leoš Klíma skončil celkově čtvr-
tý, jeho syn Matyáš pak kvůli diskvalifikaci 
v jedné z disciplín až desátý.

 (red)

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Na Piláku si to rozdali dřevorubci o postup na mistrovství

Jedním ze soutěžících byl i domácí Matyáš Klíma Foto: Nikola Adlerová

Rozkvetlé květiny v areálu Zámku Lednice



Aktuality

4

Aktuality

5

Krize v dostupnosti stomatologické péče
Rada města se opakovaně i  mimo svá 

pravidelná zasedání zabývala problema-
tikou nedostatku stomatologů v  našem 
městě. Jelikož výhled do  příštích let není 
nikterak přívětivý, byl i na toto téma svolán 
na 4. června mimořádný klub zastupitelstva 
a touto otázkou se bude intenzivně zabývat 
i  červnové zasedání zastupitelstva města. 

Cesta k  řešení není jednoduchá, věříme 
však, že existuje. 

Osobní setkání
Rada města na svém 14. zasedání přijala 

nového manažera SKLH pana Aleše Koželu-
ha, který ji seznámil se změnami ve vedení 
hokejového oddílu a  také s  vizemi do  bu-
doucnosti, které se týkaly nejenom hokejo-
vého dorostu. Na 15. zasedání se představil 
radě nový ředitel 5. ZŠ Palachova pan Vítek, 
který stane v čele této školy od začátku le-
tošních letních prázdnin. Pan ředitel odpo-
věděl na  všechny zvídavé otázky radních 
a  z  rukou pana starosty přijal pověřovací 
listinu.

Den Žďáru se blíží
Rada se seznámila s  programem letoš-

ního Dne Žďáru, který připadne na sobotu 

8. června. Program bude opravdu bohatý 
a  vybere si jistě úplně každý. V  úvodu nás 
přivítají žáci 3. ZŠ hrou na velké africké bub-
ny djembe a  večer náměstí ožije hudbou 
Hradišťanu s  Jiřím Pavlicou. Heslo Žďáráci 
pro Žďáráky se naplní i  letos. Svými dary 
akci podpořily mnohé firmy provozující 
výrobu na  území našeho města – ať už to 
je tradiční Žďas a.s. - nebo největší letošní 
sponzor Profistav Litomyšl. 

Zázemí pro fotbal a tenis
Dne 16. května proběhla kolaudace 

dlouho slibovaného a odkládaného zázemí 
pro všechny malé i velké fotbalisty a tenisty 
na Bouchalkách. Jsme rádi, že i přes mnohé 
překážky se stavba vydařila – a že se podaři-
lo splnit podmínky pro čerpání 16 miliono-
vé dotace z MŠMT. Takový „dárek“ od státu 
nedostává Žďár každý den. 

Romana 
Bělohlávková

radní města  
Žďáru nad Sázavou

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Setkání 
s občany
Obnova zeleně II. etapa

V  červnu se na  pravidelném setkání s  ob-
čany potkáme k připravovanému projektu 
na  obnovu zeleně v  extravilánu. Podrob-
nosti přináší úvodní článek na  straně 5. 
Diskutovat přijde vedení města, projektant 
i zástupci městského úřadu.

Kdy:  25. června 2019
 od 17 hodin
Kde: zasedací místnost zastupitelstva,
 Městský úřad, Žižkova 227/1

Na Den Žďáru přijede i Hradišťan
První červnový víkend celé město opět 
ožije oslavami povýšení Žďáru nad Sá-
zavou na  město. Den Žďáru se v  našem 
městě slaví od roku 2015 a každý rok se 
ho účastní tisíce Žďáráků. Po  loňském 
zpestření v  podobě artistického vystou-
pení se letos zaměříme na  oslavy 25 let 
v UNESCO.

Kardinál František z Ditrichštejna povýšil 
roku 1607 městečko Žďár na město a udě-
lil mu nová privilegia i nový znak. To je be-
zesporu moment, jehož význam má cenu 
si připomínat i  po  stovkách let. Každý rok 
si tedy na  celý jeden den můžeme užívat 
spoustu zábavy a umění, které Žďár nabízí. 
Letošní oslavy se uskuteční 8. června 2019 
a  čeká na  vás bohatý program po  celém 
městě. Na námětí Republiky zahrají Žďárský 
swingový orchestr, Revock, Karel na  náku-
pech a  jako hlavní hvězda letos vystoupí 
Hradišťan a Jiří Pavlica. Celodenní program 
bude doplněný o  divadelní vystoupení 
a prezentace neziskových organizací. Farská 
humna obsadí šermíři i  draví ptáci. Vlastní 

program připravuje také Knihovna M. J. Sy-
chry a  speciální prohlídky budou probíhat 
na  věži kostela sv. Prokopa nebo v  kostele 
Nejsvětější Trojice a na Zelené hoře. Nechte 
tedy auto doma, přijeďte třeba historickým 
autobusem a užijte si příjemný den s ostat-
ními Žďáráky!

Jako neveřejná součást programu Dne 
Žďáru proběhne také slavnostní předá-
ní Ceny města Žďáru nad Sázavou. Toto 
významné ocenění bude uděleno in me-
moriam Vilému Frendlovi za  vytvoření uni-
kátní fotografické kroniky historie našeho 
města. Vilém Frendl byl žďárským fotogra-
fem, který svým fotoaparátem zachytil vývoj 
a  proměny města a  prakticky všechny vý-
znamné události ve městě, které se během 
jeho profesního života udály. 

Předání proběhne ve 14.00 hodin na Sta-
ré radnici za  přítomnosti vedení města, 
hostů z řad zastupitelů a příslušníků rodiny 
Frendlovy. Samotnou Cenu města v podobě 
pamětní medaile a pamětního listu převez-
me syn Vilém Frendl.

 (red)

Historické soubory na Dni Žďáru 2018 Foto: Hana Vykoukalová

Vojtův parkour jam No.3
Třetí rok. Třetí výzva pro kámoše par-
kouristy. Vzpomínka na Vojtu, jednoho 
ze zakladatelů žďárské parkour a  free 
run komunity. 

Parádní skákání, síla pohybu, sdílení. 
Přijď v  sobotu 15. června 2019 v  9 hodin 
na  Pilák, zaskáčeme, pokecáme. Vyzkouší-
me osvědčené žďárské spoty, natrénujeme 
nové triky. Neskáčeš? Nevadí, přijď se mrk-
nout, jak se to dělá. Začínáš? Chtěl bys to 
zkusit? Neboj se oslovit staršího borce, po-
vede tě, poradí ti. Začneme minutou ticha, 
kdy uctíme našeho kámoše Vojtu (*1995), 
který před třemi lety doplatil na  hloupost 
jednoho řidiče a  zemřel po  autonehodě. 
Pak budeme skákat, trénovat, bavit se. Přijď 
si to užít! 

Airone z. s. a Strength of Motion

Obnova zeleně bude pokračovat v roce 2020
Na  první etapu obnovy zeleně z  roku 
2018 naváže její pokračování. Pokud vše 
půjde podle plánu, uskuteční se v  příš-
tím roce.

Vzhledem k  současnému stavu stromů 
ve městě, který byl znovu odborně posou-
zen při aktualizaci pasportu, a  s  využitím 
zkušeností z  revitalizace zeleně v  6 lokali-
tách Žďáru nad Sázavou, která proběhla 
vloni, bylo městu zahradním architektem 
Josefem Součkem doporučeno pokračovat 
v obnově zeleně města přednostně obno-
vou uličních stromořadí. 

Na provedení uvedeného záměru bude 
podána na  podzim roku 2019 žádost 
o podporu z dotačních prostředků.

Revitalizace stromořadí se bude týkat 
následujících ulic: Husova, Drdlova, Huta-
řova, Tyršova, Strojírenská, Binkova, Dolní, 
Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Ve-
selská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, 
Barákova, Horní, Brněnská. V rámci tohoto 
projektu bude řešena nejen obnova zele-
ně, ale také návrh arboristického ošetření, 
popřípadě kácení nebo ponechání dřevin 
bez zásahu.

OKS

Obnova zeleně se v první etapě dotkla šesti lokalit v centru města Foto: Jakub Axman

Cyklisté brzy získají dvě nové lávky i napojení na Žďárské vrchy
Žďáráci jsou vášnivými cyklisty. Někte-
ré trasy jsou ve  městě pro cyklisty velmi 
přívětivé, jiné už tolik ne. Město se snaží 
dlouhodobě cyklistiku podporovat. I pro-
to vznikl velký projekt, v rámci něhož do-
jde k  dobudování páteřní cyklostezky či 
napojení města na Žďárské vrchy.

„Jedná se o  významnou stavbu v  rámci 
celkové infrastruktury našeho města. Tím, že 
zlepšíme podmínky pro cyklisty, se může sní-
žit provoz na  přeplněných silnicích,“ popisuje 
Martin Mrkos, starosta města. Během roku 
a  půl dojde k  výstavbě pěti na  sebe nava-
zujících objektů. Prvním je propojení cyk-
lostezky od  Pilské nádrže se Stržanovem. 
Tato propojka povede novým tubusem pod 
hlavní silnicí I/37. Druhým a  třetím krokem 
je výstavba dvou mostů přes řeku Sázavu. 
Čtvrtá část se skládá z propojení ulice Žižko-
va a  1. máje a  napojení páteřní cyklostezky 
na odbočku do Hamrů. Poslední, pátou eta-
pou je vytvoření piktogramového značení 
v místech, kde není možné v současné době 
cyklostezky vytvořit, ale je nezbytné vymezit 
prostor pro cyklisty, aby se například mohli 
napojit na nádraží.

V polovině května začaly práce na umís-
tění nového tubusu, který povede pod silni-

cí na  Pardubice. Tyto stavební práce přináší 
i  komplikace pro řidiče. Do  30. srpna bude 
doprava svedena v  krátkém úseku do  jed-
noho pruhu a  řízena kyvadlově semafory. 
„V rámci rozvoje města je potřeba někdy uza-
vřít nebo omezit dopravu. Vždy se snažíme, aby 
byla zachována alespoň částečná průjezdnost 
tak jako v tomto případě,“ vysvětluje Ludmila 
Řezníčková, místostarostka města.

Celý projekt je součástí dlouhodobé in-

vestiční strategie na zlepšení podmínek pro 
občany města, na  který se městu podařilo 
získat dotační podporu z  Integrovaného re-
gionálního operačního programu. „Všechny 
objekty v  rámci projektu Rozvoj cyklodopravy 
ve  Žďáře nad Sázavou vyjdou na  31 milionů 
korun s DPH, z čehož 15,1 milionu korun pokry-
je dotace z fondů Evropské unie,“ uzavírá Josef 
Klement, místostarosta Žďáru nad Sázavou.

 (red)

Cyklostezka od Pilské nádrže na Stržanov - první metry Foto: Jakub Axman

Žďárský běh za nadějí 
slaví 10 let!
Deset. To je počet ročníků, kterými se le-
tos mohou pochlubit organizátoři popu-
lárního žďárského běhu proti rakovině. 
Běh je inspirován příběhem legendár-
ního Terryho Foxe a  jeho maratonem 
naděje. Ten letošní s  mottem Pohybem 
k naději se uskuteční ve Žďáře nad Sáza-
vou v pátek 7. června.

Registrace účastníků proběhne mezi 
15.00 a 16.00 na prostranství za žďárským 
Domem kultury a  start je naplánován 
na  16.00 odpoledne. Akce není určena 
pouze pro běžce, ale i  pro cyklisty, pěší, 
maminky s  kočárky, koloběžkáře či in-line 
bruslaře. Základní trasa je podobná jako 
v letech minulých, tedy po cyklistické stez-
ce směrem k Pilské nádrži. 

Protože se jedná o jubilejní desátý roč-
ník, chystají organizátoři vskutku bohatý 
program. Účastníci se mohou mimo jiné 
těšit na živou hudbu v podání Martina Sed-
láka (frontmana skupiny Letrourou), taneč-
ní vystoupení Džamily a Džamilek ze Žďáru 
nad Sázavou nebo rozcvičku se Spartan 
Race Training Group, děti zase na  projíž-
ďku na  koni nebo dovádění na  skákacím 
hradu. Překvapením bude bagetka pro 
Krtka a  účast známé osobnosti ze světa 
sportu. Každým rokem vyhlašujeme soutěž 
o  největší skupinu, nejstaršího a  nejmlad-
šího účastníka, nejpočetnější rodinu nebo 
účastníka z nejvzdálenější země. 

  Jiří Dokulil

Víte, že...
... k  volbám do  Evropského parlamentu 
přišlo ve Žďáře nad Sázavou 5 112 lidí? To 
je celkem 29,59 % z oprávněných voličů.
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Ocenění udělená Městskému úřadu Žďár nad Sázavou
Přívětivým úřadem již počtvrté a  cena 
za  kvalitu ve  veřejné správě. Žďárský 
městský úřad byl i  v  roce 2018 jedním 
z nejlepších.

Městský úřad ve  Žďáře nad Sázavou 
převzal dne 15. května 2019 v Olomouci již 
počtvrté v řadě ocenění Ministerstva vnitra 

„Přívětivý úřad“ v  kategorii obcí s  rozšíře-
nou působností. Ze 146 přihlášených měst 
v  letošním roce se městský úřad umístil 
na  3. místě v  celé republice a  obhájil 1. 
místo v Kraji Vysočina. Tato soutěž mapuje 
přívětivost služeb městských úřadů vůči 
občanům. Hodnocení jednotlivých úřadů 
vychází z  hledisek dostupnosti, transpa-

rentnosti, vlídnosti a  ochoty naslouchat 
svým občanům. Letošní kritéria soutěže re-
agovala na nové trendy a potřeby občanů. 

Další ocenění, které Městský úřad Žďár 
nad Sázavou získal, byla cena Ministerstva 
vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné sprá-
vě, která je prostředkem pro popularizaci 
a  šíření moderních systémových přístupů, 
metod a  nástrojů řízení kvality ve  veřejné 
správě. Cílem soutěže je podpořit a ocenit 
ty organizace veřejné správy, které se ak-
tivně zabývají zlepšováním své výkonnosti, 
kvality uplatňovaných systému řízení a po-
skytovaných služeb veřejné správy.

Cenu za  kvalitu ve  veřejné správě 
za  rok 2018, a  to stříbrný stupeň, převzali 
ve čtvrtek 16. května 2019 na slavnostním 
vyhlášení v  reprezentativních prostorách 
arcibiskupského paláce, taktéž v Olomouci, 
zástupci městského úřadu. Po získání bron-
zového stupně v roce 2016 je stříbrný stu-
peň dalším oceněním dobré práce a  pro-
klientského směřování městského úřadu. 
Tato cena byla obdržena za dlouhodobou 
implementaci modelu CAF 2013, poskyto-
vání služeb veřejné správy. 

„Obě ocenění vnímáme jako potvrzení 
naší dlouhodobé snahy být otevřeným a pro-
fesionálním úřadem,“ uvedla tajemnice úřa-
du Martina Hostomská.

Městský úřad Žďár nad SázavouVedení města se získanými cenami Foto: Hana Vykoukalová

Na nové kabiny fotbalisté i tenisté čekali mnoho let. Nyní je už mají
Každá nová stavba má svoji historii, se 
kterou přichází na  svět. Stavba zázemí 
pro sportovce tenisu a  fotbalu byla sli-
bovaná několik desetiletí. 

To, že se podařila, byla mnohaletá prá-

ce a byla podpořena velmi slušnou dotací 
ve výši téměř 16 miliónů korun. Nerodila se 
lehce. Nejdříve ji nikdo nechtěl stavět, poz-
ději přišly komplikace jako špatně odhad-
nuté podloží, muselo se změnit její zaklá-
dání. A aby toho nebylo málo stavbě, která 

se rodila přes zimu, nepřálo počasí. Určitě 
si všichni vzpomínáme na loňskou a letošní 
zimu, která byla opravdu mimořádná. Ta-
kovou sněhovou nadílku jsme u nás neměli 
12 let. Zhotovitel stavby také vyhověl na-
šemu přání a předčasně na zimu zprovoz-
nil nafukovací halu nad antukovými kurty 
a tenisté se mohli poprvé těšit z komfortu 
celoročních tréninků. My jsme si samozřej-
mě v  průběhu stavby vymysleli několik 
dalších věcí, na které se přišlo při zhotovení 
zázemí, ať již to byla jiná konstrukce skladu 
nebo sanace podloží podzemních nádrží. 
Přesto se podařilo stavbu dne 16. května 
letošního roku zkolaudovat a  my všich-
ni doufáme, že bude sloužit skvěle všem 
sportovcům, kteří budou mít konečně dů-
stojné zázemí. Přijďte se podívat na  slav-
nostní otevření, které proběhne v  druhé 
polovině června. Přesné datum určitě včas 
zveřejníme.

 
 

Rada městaNové zázemí je již téměř hotové Foto: Jakub Axman

Jak bude letos probíhat sečení trávníků? Voda je na prvním místě

Projekt květnatých trávníků vznikl jako 
reakce na  klimatické změny posledních 
let, které se svými důsledky výrazně 
podepisují na  stavu našeho životního 
prostředí. Městská zeleň je vystavena 
abnormálním stresovým podmínkám 
v  důsledku sucha a  tepla, což vede 
ve  spojení s  neadekvátní péčí k  její de-
gradaci. Odumírání trávníků a usychání 
stromů pak může mít v chatrném „eko-
systému“ města fatální vliv na  kvalitu 
života ve  městě. Trávníky jsou zásadní 
složkou systému městské zeleně, jejich 
nefunkčnost ovlivňuje malý cyklus vody 
a  oteplování sídel, snižuje se množství 
zadržené dešťové vody v půdním profi-
lu, zvyšuje se prašnost, eroze půdy a vy-
trácí se biodiverzita… 

Nevhodná údržba a  fatální poškození 
trávníků ve městech vede k odumírání trav-
ních porostů, nežádoucí změně jejich dru-
hové skladby, snížení kvality trávníků. My-
slíme si, že můžeme použít přeměňující se 
trávníky na trávobylinná společenstva v náš 
prospěch. Vytvořit z  nich květnaté louky 
a využít jejich vlastnosti pro zlepšení klima-
tických a ekologických podmínek ve městě. 

Současný stav trávníků ve Žďáře je velmi 
nevyvážený. Máme zde polostinné až stinné 
trávníky nebo květnaté trávníky, které jsou 
ve výborném stavu a je možné je dále kosit 
dle dané intenzitní třídy či s nimi dále tech-
nologicky pracovat. Naopak slunné partie 
- a  jsou to zvl. trávníky podél komunikací 
- jsou vlivem sucha, tepla a  velmi nízkého 
pokosu minulých let degradované. Zaple-
velené či ruderalizované trávníky vznikají 
právě zde, kde je trávník natolik mezernatý, 
že umožňuje růst plevelných rostlin. V pod-
zimních měsících je naplánována obnova 
takového typu ploch.

Projekt navazuje na  jedinečnou spolu-
práci CHKO a  odboru komunálních služeb 
minulých let, díky níž máme ve  Žďáře již 
dnes několik krásných a  fungujících květ-
natých luk, které zde vznikly na  podporu 
biodiverzity a jako úkryt a zdroj potravy pro 
živočichy. Nastavený systém extenzivního 
kosení má za  cíl zvýšit počet „květnatých 
luk“ či kvetoucích trávníků. Plochy jsou vy-
tipovány rovnoměrně po celém městě tak, 
aby vytvořily mozaiku „ostrovů pro život“ 
hmyzu, živočichů, lidí... 

V rámci projektu byly vytipovány plochy, 
které se již přirozeně vyvinuly v kvalitní trá-
vobylinná společenstva a mohou být pone-
chána přirozenému vývoji. Podle zastou-
pených druhů a vitality společenstva bude 
nastaven režim údržby na 1 – 2 seče za rok. 

Na  každé nekosené ploše, která svými 
parametry umožňuje pohyb nebo pobyt, 
budou vykoseny cesty a  prostory pro trá-
vení času. V  každé lokalitě budou vyváže-
ny plochy kosené a  louky. V  principu jsou 

nekosené květnaté louky ty plochy, které 
jsou primárně pohledové nebo tak velké, že 
umožňují uplatnění principu kosení i neko-
sení. Při tomto principu má každý na výběr, 
jestli půjde s piknikovou dekou na kosený 
trávník, nebo se psem na  vycházku kose-
ným pásem v louce.

Na vytipovaných lokalitách se začaly ko-
sit provozní a pobytové plochy, aby ostatní 
části mohly být ponechány přirozenému 
vývoji. Podle aktuální situace v  terénu se 
přidávají trávníky, kde se objevují zajímavá 
kvetoucí společenstva. Naopak tam, kde 
je problém s  rozvojem plevelných (rude-
rálních) společenstev, je zvýšena intenzita 
kosení nebo se plejí problematické druhy. 
Začátkem prázdnin bude podle průběhu 
počasí termín pro případnou první seč vel-
mi vitálních ploch. 

Na podzim dojde k revitalizací některých 
poškozených trávníků. V  pohledových pá-
sech podél komunikací se budou zakládat 
pohledově atraktivní společenstva května-
tých luk. V říjnu až listopadu se budou také 
louky kosit. Strategie postupu kosení bude 
zpracována ve spolupráci s CHKO, abychom 
umožnily ve vybraných částech města úkryt 
a zdroj potravy živočichům.

Lucie Radilová
Eva Křesťanová, Kateřina Machová
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Ztráty a nálezy
Ztraceno Nalezeno 
Klíč od vozu na ulice Okružní 
Batoh + elektronika  v parku u Ivana 
Svazek klíčů na Stalingradě 
Prstýnek na ulici Okružní 

Náušnice u Kauflandu 
Koloběžka na ulici Palachova 
Sportovní vak + nápoje na ulici Kovářova 
Brýle před Městským úřadem 
Svazek klíčů + klíčenka na ulici Horní 
Brýle schody u Tvrze 
Jízdní kolo předáno z Policie ČR 

Svazek klíčů na ulici Revoluční 
Hodinky na náměstí Republiky 
Jízdní kolo před Městským úřadem 
Mobilní telefon na Libušíně 
Přívěšek na hřbitově 
 

Věci jsou k vyzvednutí na Městském úřadě 
u Aleny Benešové - 566 688 146. (red)
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ROZHOVOR: O kůrovci na Vysočině s Jiřím Svobodou

Ekologové, lesníci, vědci již dlouho va-
rují před velkou kůrovcovou kalamitou. 
Minimálně poslední dekádu se o nastu-
pující krizi v České republice více či méně 
mluví. V posledních letech její dopad ale 
začínají pociťovat a vidí občané na Žďár-
sku. O tom, proč tomu tak je a jaký může 
být další vývoj, jsme se bavili s lesníkem 
Jiřím Svobodou, dlouholetým ředitelem 
Lesního družstva obcí Přibyslav. 

O kůrovcové kalamitě se na Vysočině ak-
tivně mluví posledních několik let. Ov-
šem až v posledním roce je dílo tohoto 
lesního brouka opravdu viditelné i  pro 
většinu návštěvníků lesů v okolí. Od kdy 
Vy, jako odborník, pozorujete intenziv-
nější aktivitu kůrovce na Žďársku?

Tady u nás na majetku to vidím od roku 
2015. Tehdy to byl první opravdu sušší rok 
na Vysočině a začali jsme těžit větší množ-
ství kůrovcového dříví. Dřív to byly desítky 
kubíků, ale v roce 2015 jsme byli v řádech 
tisíců. Následující dva roky byly docela při-
jatelné, ale loňský rok si všichni ještě pa-
matujeme. Jeden z nejsušších vůbec - pro 
kůrovce skvělé podmínky.

Napadlo Vás již před čtyřmi lety, že vý-
voj situace může nabrat takový spád 
a směr?

V roce 2015 ta kalamita začínala na Mo-
ravě, my jsme měli pocit, že tam i zůstane. 
Jednak jsme žili do  jisté míry i  v  iluzi, že 
sucho tady na Vysočině není a nebude tak 
významné. A zadruhé, že množství kůrov-
cového dříví, které tady máme, nedokáže 
toho brouka natolik namnožit, že minimál-
ně centrální část Žďárských vrchů bude 
ušetřena. Byla to velká iluze, to už dnes 
víme, ale tehdy jsme takový pocit měli.

Na Vysočině je jedním z největších vlast-
níků lesů také státní podnik Lesy České 
republiky. Jak velký podíl na  rozvoji 
kalamity u nás má právě tento důležitý 
lesní hospodář?

Řeknu to jinak. Zákon o  veřejných za-
kázkách, kterým jsou Lesy ČR limitovány, je 
určitě zásadní problém v boji s kůrovcem. 
Ten brouk není svázán žádným pevným 
datem, on si prostě dělá, co chce. Jestli je 
teplo v dubnu, tak se rojí v dubnu, a jestli je 
teplo v květnu, tak se rojí v květnu. A nehle-
dí na nic. A z toho vyplývá velké nebezpečí 
z prodlení (opakovaná soutěž, prodej dře-
va v  aukci, kam se nikdo nepřihlásí…). To 
je problém, který situaci napomáhá. Pokud 
odhlédneme od  objektivních a  neovlivni-
telných příčin (počasí, sucho), pak se jedná 
podle mého o nejpodstatnější faktor v roz-
voji celé kalamity. A už dávno měli politici 
rozhodnout o tom, že bude dočasně udě-
lena výjimka a Lesy ČR nebudou tak trans-
parentní, zato akceschopnější. I to riziko, že 
někde bude možná nakoupena dražší služ-
ba, než by bylo záhodné, je nižší než to, že 
dojde ke zničení lesa v tak velkém rozsahu.

Z mnoha stran je slyšet, že je dnes situa-
ce tak daleko, že samotnou kalamitu již 
nelze zastavit. Jak to? 

Podívejte… Že je studený květen, je 
úžasná zpráva, nic lepšího jsme si nemoh-
li přát. Nicméně toho kůrovce je tolik, že 
ho takové počasí už nezastaví. Pravděpo-
dobně bude o  jednu generaci v  letošním 
roce méně, takže ten postup se zpomalí. 
Jsme již tak daleko, že kůrovec nám žere 
na severní Moravě stromy i v místech, kde 
žádné sucho a  teplo není. Sežral Šumavu, 
kde taky žádné sucho nebylo, a dnes tam 
je 20 000 hektarů holin (plocha o velikosti 
5 Žďárů nad Sázavou, pozn. red.). Takže to 
počasí nám pomáhá, ale samo to nevyřeší.

Mohou sami občané něco pro zmírnění 
následků dnes ještě dělat?

Já mám takový pocit, že těch možností 
reálně moc není. Asi jen nechodit do lesa, 
pokud je vyhlášen zákaz vstupu, protože to 
má své důvody. Žďársko je zasaženo pře-
vážně zatím v jižní části svého katastru. A je 
jen otázkou času, než se celá vlna přehoup-
ne i  sem na  sever, do  okolí Žďáru a  Žďár-
ských vrchů. Jakmile se to stane, můžeme 
očekávat, že bude vyhlášen zákaz vstupů 
do lesa, protože bude třeba to dříví rychle 
vytěžit. Tudíž bude velký pohyb lesní tech-
niky v  lesích a  lidé mnohdy nechtějí ani 
tyto zákazy respektovat. Jenže přesně to 
lesníkům ztěžuje jejich práci, kdy se snaží 
maximálně ty lesy ještě zachránit. A pokud 
se podaří stromy vytěžit, pak je snaha ho-
liny rychle zalesnit a obnovit tzv. porostní 
prostředí, aby se ta kalamita nepřevrátila 
v to, z čeho máme všichni strach. To je zá-
sadní vyschnutí krajiny do  nepředstavitel-
ného nedostatku vody – ať už na pití, nebo 
technologické vody v Dalešicích na chlaze-
ní elektrárny, či pitné vody ve Víru a Želivce.

Zmiňoval jste možný zákaz vstupu lidí 
do  lesa. Je tady ještě nějaké riziko kro-

mě pohybu těžké techniky?
Určitě je, vysvětlím jaké. Ministerstvo 

vyhlásilo, že v některých regionech nemu-
sí vlastníci lesů kácet kůrovcové souše až 
do  konce roku 2022. To znamená stromy, 
které jsou opuštěné kůrovcem, tak se mo-
hou nechat stát tak, aby se vlastníci mohli 
soustředit na  těžbu aktivně napadených 
stromů, a tím i ničení kůrovce. A tyto sou-
še budou velmi, ale opravdu velmi rychle 
spontánně padat. Ta zkušenost je taková, 
že již po roce dochází k degradaci kořeno-
vého systému václavkou a jinými houbový-
mi patogeny a dochází k pádu těchto stro-
mů bez ohledu na to, jestli fouká vítr nebo 
nefouká. Takže ty lesy budou opravdu vel-
mi nebezpečné místo. Dá se předpokládat, 
že to bude v  sezóně, kdy kůrovce bude 
nejvíc, což bude září, říjen, kdy začínají růst 
i  houby. A  Češi jsou národ houbařů, tudíž 
si dovedete představit, jak to může dopad-
nout.

Nezníte příliš optimisticky.
Máme již z minulosti podobnou zkuše-

nost, například po  vichřici Herwart nebo 
Kiril. Když jsme požádali státní správu o zá-
kaz vstupu do  lesa, tak to veřejnost nikdy 
nerespektovala. Prostě naprostá arogance, 
ale naprostá.

Můžete popsat, jaký rozsah dnešní krize 
může mít?

Co teď řeknu, bude pro většinu lidí dost 
nepředstavitelné a  nepochopitelné. Před 
pár dny jsem se byl podívat u Vojenských 
lesů na  Libavé, kde jsem z  jednoho místa 
viděl 6 tisíc hektarů holin (velikost jako celé 
město Žďár nad Sázavou, pozn. red.), kde 
téměř nic neroste. Je to šílený pohled, který 
opravdu nejen lesníkovi dělá zle. A já se bo-
jím, že si jednou stoupnu tady na Tisůvku 
a  široko daleko, kam dohlédnu, uvidím 
jenom holinu. To bych opravdu nerad. Ale 
možná se toho dočkáme… 

Dá se v této rozsáhlé kůrovcové kalami-
tě najít něco zásadně pozitivního?

(smích)… Snad se do budoucna poučí-
me, a hlavně politici, že je třeba takové věci 
řešit zavčas a  pořádně. Vidí, jak obrovský 
společenský přesah tyto věci mají. Že to 
není jenom o tom, zda nějaká firma, která 
hospodaří v  lese, zkrachuje nebo nezkra-
chuje, ale že to má obrovské sociální vaz-
by – potřebu lidí se rekreovat, mít příjemné 
klima kolem sebe, mít pitnou vodu. Tak se 
třeba poučíme a budeme mít do budoucna 
krizové řízení pro lesní hospodářství.

Děkuji za rozhovor.
Jakub Axman

Fotbalisté a tenisté si dlouho stěžovali na nedostatečnou kvalitu zázemí, které pro tyto sporty ve městě bylo. V roce 2017 získalo 
město podporu z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2018 začala generální rekonstrukce 
a výstavba nové budovy, která od června 2019 slouží jako zázemí pro oba sporty. V rámci projektu došlo i k opravě několika teniso-
vých kurtů a výstavbě nafukovací haly. Celý projekt stál 44,1 milionů korun, dotační podpora činila 15,9 milionů korun.

Před Po

Rozbor studánek
Místo odběru Studánka U Křiváku
Stav vody je pitná
Datum odběru 6. května 2019, 7.40

Místo odběru Studánka Salvátorka
Stav vody je pitná
Datum odběru 6. května 2019, 8.00

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

Jiří Svoboda Foto: archiv Zámku Žďár
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Aktuální nabídka zaměstnání
Hledáte práci a chcete pracovat pro Město Žďár nad Sázavou? 
Tak neváhejte a ozvěte se nám. Více informací o aktuálně nabízených pracovních pozicích naleznete 
na webu města www.zdarns.cz/mestsky-urad/nabidka-zamestnani

Nabídka zaměstnání
Referent/ka sociálního odboru - agenda veřejného opatrovnictví
Výkon souhrnné činnosti při zajišťování výkonu agendy veřejného opatrovnictví. Pracovní poměr 
na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou – nejpozději do 11. 10. 2021) s předpo-
kládaným nástupem červenec - září 2019. 
Podrobnosti podá Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru, 566 688 320, petr.krabek@zdarns.cz.
Přihlášky doručte do 17. června 2019 do 12 hodin na adresu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591  01 Žďár nad Sázavou 
Na obálku uveďte „Výběrové řízení - sociální odbor“.

Referent/ka – tisková/ý mluvčí
Příprava a realizace mediálních výstupů za město Žďár nad Sázavou, pozice šéfredaktora novin města 
a správa sociálních sítí města. Pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem srpen - 
říjen 2019. Platové zařazení třída 9. Pracovní pozice není zařazena jako úředník.
Podrobnosti podá Jan Prokop, vedoucí oddělení projektů a marketingu, 566 688 380.
Přihlášky doručte do 28. června 2019 do 12 hodin na adresu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591  01 Žďár nad Sázavou 
Na obálku uveďte „Výběrové řízení - tiskový mluvčí“.

Vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu
Pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem srpen - říjen 2019.
Podrobnosti podá Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu, 566  688  102, 778  451  006, 
martina.hostomska@zdarns.cz.
Přihlášky doručte do 8. června 2019 do 12 hodin na adresu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591  01 Žďár nad Sázavou 
Na obálku uveďte „Výběrové řízení - vedoucí ŠKSM“.

Tašky na tříděný odpad budou již brzy k dostání
V červnu budou moci občané Žďáru opět 
získat speciální barevné tašky na třídě-
ný odpad.

Zájemci si je mohou vyzvednout v  in-
formační kanceláři městského úřadu. Pod-
mínkou je předložení občanského průkazu 
s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou. 
Vydávání začne přibližně 25. června.

K  dispozici budou sady tří barevných, 

pevných tašek ve dvou velikostech - menší 
a větší. Celkem jich je k dispozici 1000 kusů.

Podrobnosti o třídění odpadu naleznete 
na webu www.ekokom.cz. (red)

Víte, že...
... použité potravinářské tuky a  oleje 
můžete slít do PET lahve a vhodit do ze-
lených popelnic?
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Anketa pro zastupitele města
V červnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Žďár je městem, kde je řada cyklostezek 
a které má stále příležitost k rozvoji další cyklodopravy. Jak myslíte, že pomůže ždárské cyklodopravě výstavba pěti navazujících 
objektů? Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou 
zastoupeny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje přišly následující příspěvky.

Josef  
Klement

zastupitel 
KDU-ČSL

Město má snahu vytvářet hlavně bez-
pečnou síť stezek a  to jak ve  městě, tak 
v  jeho okolí, abychom připojili i  místní 
části ke  Žďáru a  propojili stávající úseky 
cyklostezek. Díky dobré práci projekto-
vého týmu města se podařilo zajistit přes 
15 miliónů korun z dotačního titulu, což je 
výborným finančním základem pro pokra-
čování v rozšiřování sítě. V současné chvíli 

se buduje podjezd silnice I. třídy před Str-
žanovem, který bezpečně převede cyklisty 
a chodce pod frekventovanou komunikací 
a  připojí tuto místní část k  městu. Začne 
výstavba podjezdu mostu u  ulice 1. máje 
a nové lávky u mostu na Klafar. Jsem rád, že 
tato intenzivní výstavba pro pěší a nemo-
torovou dopravu bude sloužit jak občanům 
města, tak i návštěvníkům města.

Vladimír  
Novotný

zastupitel 
ČSSD

Bohumil  
Trávník

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP09

Cyklodoprava je stále více populární, 
lidé ji využívají nejen pro rekreaci, ale jako 
rychlý a  ekologický prostředek při cestě 
do práce nebo do školy. Pro Žďár je důle-
žitá, jak pro bezpečnou a  plynulou cestu 
po  městě, tak především pro turistický 
ruch. Proto samozřejmě rozvoj cyklodopra-
vy podporujeme. Je ale nutné zvážit všech-
ny investice v  logice návaznosti na  další 
možné pokračování cyklostezek a vzájem-

ného propojování. Nestačí jen radost z pro-
jetí tunelem pod silnicí, ale jde především 
o  jasnou vizi funkčnosti tras. Někdy méně 
je nakonec více. Nesmíme také zapomínat 
na  údržbu současných tras a  na  opravy 
další dopravní infrastruktury. A  při honbě 
za  novými cyklotrasami nezapomeňme 
také na  chodce. Lidé potřebují i  úpravu 
a budování chodníků nebo přechodů. 

Pro žďárskou cyklodopravu bude urči-
tě přínosem a zkvalitněním podmínek pro 
cyklisty „tubus“ pod silnicí I/37 ke Stržano-
vu, hlavně z důvodu bezpečnosti a pohodlí 
pro cyklisty od „Piláku“, lávka přes řeku Sá-
zavu na  Klafar, velmi potřebná z  hlediska 
napojení na  cyklostezku kolem ZS smě-
rem na  Klášter a  Pilák, dlouho plánovaná 
propojka stávající cyklostezky přes ulici 1. 
máje kolem Sázavy na  Žižkovu, nová láv-

ka z „Farčat“ přes řeku Sázavu i další. Bílým 
místem na  cyklistické mapě Žďáru ale zů-
stává snadný, dobře označený a především 
bezpečný průjezd centrem města. Bohužel 
žádná ze studií dopravy jej zatím uspoko-
jivě neřeší. Rodinný cyklistický výlet z Vo-
dojemu či Vysočan na cyklostezku směrem 
na  Nové Veselí vyžaduje značnou dávku 
adrenalinu.

Cyklodoprava a  její rozvoj jsou velmi 
důležité nejen pro Žďáráky, ale i z hlediska 
cestovního ruchu, který chceme v  našem 
městě rozvíjet ve všech směrech. Dosavad-
ní trasy se někdy míjely v návaznosti. Jsem 
nadšená, že se podařilo získat dotaci, která 
pokryje část nákladů na  nové cyklostezky 
i  na  propojení stávajících. Můžeme se tak 
těšit třeba na  bezpečný výlet na  kolech 

do Stržanova nebo na projížďku podél naší 
řeky s  návazností cyklolávky na  Farčata. 
Jsem přesvědčená, že nové cyklostezky 
zlepší i bezpečnost. A zároveň věřím, že se 
zlepší někdy nepřehledná situace, kdy cyk-
lista mnohdy nevěděl, kudy na kole pokra-
čovat dál. Je před námi ještě hodně práce, 
ale tyhle stavby jsou super začátek.

Náš politický klub velmi vítá veškeré in-
vestice ve prospěch cyklodopravy. Nejvíce 
se u nás této oblasti aktivně věnuje Ing. Mi-
loslav Sláma, mnohé investiční akce vy-
cházejí z jeho návrhů (například lávka přes 
řeku na Farčatech již z roku 1992). Největší 
bolestí žďárské cyklodopravy je bezpeč-
ný průjezd centrem města. Může se zdát, 
že jdou změny pomalu, ale každá úprava 

v centru města je velmi složitá. Probíhající 
stavby a úpravy jsou velmi důležité a situ-
aci s cyklodopravou významně zlepší. Další 
velký pokrok očekáváme po zpracování ge-
nerelu dopravy, jehož součástí je samozřej-
mě i cyklodoprava. Přeji všem cyklistům, ať 
se jim dobře jezdí, a kdo může, nechť zkusí 
přesednout z auta na kolo.

Jan  
Havlík

zastupitel 
Změna 2018

Jan 
Mokříš

zastupitel 
ODS

Budované objekty buď dublují již stá-
vající cyklostezky, nebo jim chybí další 
návaznosti. Jsou tak typickým příkladem 
dotacemi vybuzených investic. Cyklo-
stezka do  Stržanova pomůže obyvatelům 
místní části, ale jinak bude sloužit převážně 
turistům, přestože jí chybí další návaznost 
do okolí města a sousedních obcí. Pro cy-
klodopravu ve  městě bude její význam 
okrajový. Cyklolávka na Klafar je nesmyslně 
drahým řešením převedením cyklistů přes 

řeku, aby o  100 metrů dále opět skonči-
li na  frekventované Sázavské ulici nebo 
na chodnících sídliště Kafar. Dublování cy-
klostezky proti Farským humnům a  lávka 
přes řeku sice ušetří cca 100 m přejezdu 
po mostu na ulici 1. máje, ale opět skončí 
na frekventované Žižkově ulici. A to v době, 
kdy město nemá v pořádku stávající mosty 
a  lávky, buduje další nové cca 200 metrů 
od stávajících, které potřebují opravy a ne-
jsou na ně v rozpočtu peníze. 

Dlouhodobě ODS i já osobně usilujeme 
o rychlejší rozvoj infrastruktury pro cyklisty 
v našem městě. 

Z  nyní budovaných akcí je jistě klíčové 
propojení dvou stávajících částí páteřní cy-
klostezky přemostěním Sázavy na Farských 
humnech. Další nová lávka přes Sázavu na-
pojí na tuto cyklostezku nové sídliště Klafar. 
Také nově budovanou spojnici se Stržano-
vem jistě ocení všichni místní obyvatelé. 

Na oddělení pěších a cyklistů od motorové 
dopravy tu kvůli bezpečnosti dlouho čekali. 
V další etapě budeme usilovat o vybudová-
ní cyklochodníku podél ulice Neumannovy 
pro bezpečné napojení Vodojemu a Průmy-
slovky na  páteřní cyklostezku. Na  realizaci 
čeká i  cyklochodník podél ulice Jamské 
ve směru na Krejdy. Smysluplné pokračová-
ní ve směru do centra si zaslouží i cyklostez-
ka končící nyní u firmy Hettich. 

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM

Další cyklostezky zvýší především pro-
stupnost města na  kole a  bezpečnost 
cyklistů. Důležité je cyklodopravu vnímat 
v  celkovém kontextu dopravy ve  městě. 
Chceme-li mít v ulicích méně aut a nepro-
dukovat emise CO2, potřebujeme vytvá-
řet vhodné podmínky pro nemotorové 
formy dopravy. Kolo je rychlý, bezemisní 
a  ve  městě ideální dopravní prostředek. 

Proto každý metr cyklostezky, který v měs-
tě přibude, je dobrý počin. V dalších fázích 
tak potřebujeme napojit k  centrální cyk-
lostezce vhodnými komunikacemi (např. 
cyklostezkami, pojezdovými chodníky, 
cyklopruhy) rezidenční čtvrtě a  zbývající 
místní části Mělkovice a  Veselíčko. Kudy 
a jak zodpoví připravovaný stěžejní strate-
gický dokument - generel dopravy.

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

Dar nebo provize?
Rada města (ŽŽM, KDU-ČSL, ANO a  ODS) 

přijala dar 200  000 Kč na  Den Žďáru. Volejte 
sláva. Nadšení však končí v  okamžiku, když 
zjistíte, že štědrý dárce PROFISTAV Litomyšl 

je dodavatelem veřejné zakázky Revitalizace 
sportovní zóny, Žďár nad Sázavou. A  právě 
rada města 4 dny před sjednaným termí-
nem dokončení, odpustila smluvní pokutu 
4 760 000 Kč, která mohla snížit cenu díla pod 
40 mil. Kč, případně za  ně město mohlo sla-
vit Den Žďáru dalších 20 let. Rada totiž posu-
nula termín dokončení stavby z  15. 3. 2019 
na  10. 5. 2019 tj. o  56 dnů. Smluvní pokuta 
za  nedodržení termínu dokončení je 0,2 %, 
což činí 85 000 Kč denně z ceny díla za každý 
den prodlení. Vítězná cena byla radou města 
zvýšena dvěma dodatky z ceny 42 835 718 Kč 
na  44  527  003 Kč. Vícepráce, které tak často 
před nástupem na radnici kritizovali, tedy čini-
ly 1 691 285 Kč. Toto vše je velmi zvláštní sho-

da náhod. Vícepráce, posun termínu, odpuště-
ní penále a 200 000 korun na účtu města. Pro 
úplnost jsem se ještě podíval do obchodního 
rejstříku, kde jsem zjistil, že jediným akcioná-
řem firmy PROFISTAV Litomyšl a.s. je PURUM 
Kraft a.s., zaměstnavatel paní místostarostky 
Řezníčkové a dodavatel údržby zeleně - mimo 
sečení ve městě. Dobrá myšlenka Dne Žďáru, 
tak dostala pořádnou facku a navždy už bude 
spojena s „podivným darem“ od firmy z Lito-
myšle. Hospodaření rady města si můžete vy-
hodnotit každý sám a vzpomeňte si na něj, až 
zase budete číst nebo poslouchat často pou-
žívaná slova radních o péči řádného hospodá-
ře a klientelismu.

Jan  
Havlík

zastupitel  
Změna 2018

Anketa pro zastupitele města
V červnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Žďár je městem, kde je řada cyklostezek 
a které má stále příležitost k rozvoji další cyklodopravy. Jak myslíte, že pomůže ždárské cyklodopravě výstavba pěti navazujících 
objektů? Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou 
zastoupeny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje přišly následující příspěvky.
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ESKO - nízkoprahový klub pro mladé. Co a pro koho dělají?
Kdo jsme 

ESKO je jednou ze služeb příspěvkové 
organizace Sociálních služeb města Žďár 
nad Sázavou. Jedná se o sociální službu, je-
jímž posláním je nabízet podporu a  pomoc 
dětem a  mladým lidem ve  Žďáře nad Sáza-
vou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci 
nebo jsou jí ohroženi, a tím přispívat ke zlep-
šení kvality jejich života.

Nepříznivé životní situace řešíme v  ob-
lastech vzdělání (příprava do školy, opravné 
a závěrečné zkoušky), práce, bydlení, vztahů 
(vrstevnických, rodinných, partnerských…), 
volného času (nuda, rizikové trávení volné-
ho času…), rizikových forem chování (zneu-
žívání návykových látek, sebepoškozování, 
záškoláctví, šikany…) a  v  dalších oblastech, 
které uživatel vnímá jako nepříznivé, nároč-
né či zatěžující.

Jsme tým sociálních a terénních pracovní-
ků, kteří doprovází děti a mladé lidi na jejich 
cestě k  dospělosti. Nabízíme bezpečný pro-
stor pro sdílení radostí a starostí, které s se-
bou tato životní etapa přináší.

ESKO je také místem, kde je možné aktiv-
ně a bezpečně trávit volný čas. Místem, kde 
se mohou děti a  dospívající scházet s  ka-
marády, zahrát si společenské hry, fotbálek, 
ping-pong, zatancovat si nebo využít přístup 
na internet. Také je zde možnost udělat si do-
mácí úkoly nebo si popovídat s pracovníky.

Komu a kde pomáháme
Ambulantní forma je realizována v  pro-

storách na Okružní 1, ve Žďáře nad Sázavou. 
Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé od 6 
do 20 let. V rámci terénní služby pracujeme 
s mladými lidmi od 6 do 26 let v jejich přiro-
zeném prostředí. Pohybujeme se tam, kde se 
mladí lidé schází a kde tráví volný čas – síd-
liště, skate park, hřiště a další zákoutí města.

Jak pomáháme
Každý náš uživatel má svého klíčového 

pracovníka, se kterým se zaměřuje na to, co 

je pro něj důležité, v čem potřebuje pomoc 
nebo podpořit. Společně pak hledáme cesty 
a  možnosti, které by mladému člověku po-
mohly překonat nesnáze a  překážky, které 
mu život přináší.

Cílem naší služby je podporovat a dopro-
vázet uživatele v  době dětství a  dospívání 
tak, aby se začlenili do  vrstevnické skupiny 
a uměli v ní fungovat. Věděli, jak bezpečně 
a  efektivně trávit svůj volný čas. Znali způ-
soby, jak zvládat a  řešit konflikty ve  vzta-
zích. Měli informace o  činnostech, které by 
mohly ohrozit jejich zdraví (vliv návykových 
látek, sebepoškozování, poruchy příjmu po-
travy…). Důležitá je také podpora ve  škol-
ní přípravě, s  uplatněním se na  trhu práce 
i s hledáním bydlení. Řídíme se zásadami in-
dividuálního přístupu a nízkoprahovosti, což 
zaručuje anonymitu, bezplatnost, přizpůso-
benou otevírací dobu a možnost nepravidel-
né docházky.

Proč pomáháme
Období dětství, puberty a dospívání jsou 

náročnými životními etapami, které s sebou 
přináší situace, s nimiž si někteří neumí pora-
dit. Snahou naší služby je zkvalitnění života 
našich uživatelů, posílení jejich odpověd-
nosti a  snižování rizik souvisejících s  jejich 
způsobem života. Podporujeme je v procesu 
začleňování se do společnosti, a to prostřed-
nictvím nově získaných dovedností a zkuše-
ností, které jsou v  souladu se společensky 
uznávanými normami a hodnotami.

Kde nás najdete
Můžete nás kontaktovat na  adrese 

NZDM ESKO Okružní 1 ve  Žďáru nad Sáza-
vou. Více informací najdete na  stránkách 
www.socsluzbyzdar.cz, dále nás můžete sle-
dovat na  Facebooku. Kontaktní osobou je 
Karolína Máčelová (725 959 358).

Karolína Máčelová

Ilustrační fotografie Foto: archiv ESKO - NZDM

Jazzový cimbál, latinskoamerické rytmy i world music
Po  roční pauze skočí Novoměstské Slu-
nohraní rovnou do svého devátého roč-
níku. Sladilo se tak s  letopočtem a  na-
bralo nový dech. Tato letní přehlídka 
hudby, která vždy zaplní Horáckou ga-
lerii v Novém Městě na Moravě skvělou 
atmosférou koncertů a  workshopů, má 
už svoji stálou základnu příznivců. Jak 
mezi muzikanty, kteří na Slunohraní jez-
dí ze všech koutů republiky i světa, aby 
se mohli učit hrát od těch nejlepších, tak 
i mezi návštěvníky koncertů. 

V pondělí 1. července přijede slovenské 
Pacora Trio. Je projektem fenomenálního 
slovenského houslisty Stana Palúcha. Trio 
vytvořil společně s  moldavským cimbálo-

vým virtuosem Marcelem Comendantem 
a  slovenským jazzovým kontrabasistou 
Robertem Raganem. Tyto tři nástroje, které 
pospolu většinou tvoří spíše cimbálové mu-
ziky, se v rukou hudebníků Pacora Trio stá-
vají zdrojem jedinečné hudby, kterou lze jen 
stěží zařadit do nějaké škatulky. Jazz? World 
music? Posluchači uslyší.

V  úterý 2. července zavítá do  Nového 
Města na  Moravě zpěvačka a  skladatelka 
Marta Töpferová. Představí svůj projekt 
Milokraj, který v  sobě nese písně čerpající 
z  českých, moravských a  latinskoameric-
kých tradic. Obklopena špičkovými mu-
zikanty vstoupí svým hlasem a  projevem 
do srdcí všech, kdo mají rádi křehkou hudbu 
na pomezí žánrů.

Ve čtvrtek 4. července čeká posluchače, 
kurzisty i lektory smyčcových kurzů závěreč-
ný koncertní večer. Představí se už tradičně 
Janáčkovo kvarteto, které si v Novém Městě 
na  Moravě během předchozích let získalo 
řadu věrných fanoušků. Ve  druhé části ve-
čera pak vystoupí Letní orchestr, složený ze 
všech účastníků hudebních kurzů. Přestože 
je to orchestr s pouze pětidenní životností, 
vždy dokáže publikum překvapit svojí ener-
gií a radostí z hudby. Letos orchestr pod tak-
tovkou Richarda Kružíka, mimo jiné, dopro-
vodí trumpetistu Petra Hojače.

Všechny informace k  Novoměstské-
mu Slunohraní lze nalézt na  stránkách 
www.slunohrani.cz.

 (red)

Žáci a pedagogové 4. ZŠ přispěli na rodiny dětí s postižením
Udělali velkorysý čin - utrhli si ze své-
ho užitku. Velkou část svých nabytých 
financí věnovali na  pomoc lidem v  ne-
snadných životních podmínkách. 

Žáci čtvrtých tříd dostali příležitost pře-
mýšlet o  tom, co bude jejich životy v  bu-
doucnu provázet. Dostali možnost přemýš-
let o  financích a  o  tom, jak je získat a  jak 
s  nimi nakládat. Některým dají možnost 
svobody, ale všem možnost ovlivnit své či 
jiné osudy. Mají za sebou teprve první de-
kádu svého života a  už nyní jsou ochotni 
myslet na to, že část svých financí mohou 
věnovat lidem, kteří to potřebují. Žáci 4. C 
a 4. B Základní školy Švermova 4 ve Žďáru 
nad Sázavou se zúčastnili projektu České 
spořitelny „Abeceda peněz“. Učili se, s  po-

mocí banky, chápat hodnotu a správu pe-
něz, vytvořili plán, jak je získat, realizovali 
jej a díky tomu měli v rukou objem peněz, 
o jejichž další budoucnosti museli rozhod-
nout. 

Velkou část, kterou mohli využít pro 
svoji zábavu, ale věnovali službě podpo-
rující rodiny dětí se zrakovým a kombino-
vaným postižením. „Žijeme v době, která se 
snaží lidi učit přemýšlet v duchu společenské 
zodpovědnosti. Je až překvapující, s jakou sa-
mozřejmostí ji přijali právě ti nejmladší, i když 
ve  svém věku mohli myslet na  svoje vlastní 
potřeby,“ konstatuje koordinátorka sociální 
služby žďárského střediska rané péče Lu-
cie Špuláková. Tento benefiční příspěvek 
sdružený od dvou tříd, ředitele školy Jaro-
slava Ptáčka a pedagožek Jarmily Hrdinové 

a  Evy Kociánové dal dohromady krásných 
12 tisíc korun. 

Středisko rané péče, které jezdí do rodin 
dětí s  handicapem po  celé Vysočině, vyu-
žije tento výtěžek při podpoře stimulace 
dětí s  těžkým kombinovaným postižením. 
Díky příspěvku v  takové výši může rodi-
nám nechat vytvořit „ukázkový kufřík“ pro 
stimulaci v oblasti úst a obličeje. Jeho sou-
částí budou pomůcky, které jim pomohou 
ke  kvalitnějšímu a  snazšímu krmení, pití 
a polykání a následně některým i ke správ-
nému vývoji řeči. Lucie Špuláková také 
s  radostí dodává: „Jsme vděční především 
za  otevřenou mysl nejmladších občanů to-
hoto města pro podporu životů lidí v nesnad-
ných životních podmínkách.“ 

Lucie Špuláková

Jelen se ukáže na Tvrzi
V  pátek 7. června se uskuteční již 
11. žďárská muzejní noc. Ta se tentokrát 
ponese v  duchu myslivosti v  rámci vý-
stavy „Jelen. Mizející král Vysočiny.“

Regionální muzeum si pro návštěvníky 
připravilo ukázky sokolnictví, myslivecké 
kynologie, zbraní a trofejí. Své umění před-
vede známý vábič Pavel Kumžák, či trubači 
a dozvíte se i kuriózní lovecké historky.

Muzejní noc začíná ve 20 hodin a skončí 
již tradičně o půlnoci, vstup na ni je zdar-
ma.

 Pavel Elbl

Letní kulturní osvěžení na žďárském zámku
Vojtěch Dyk & B-Side band

Nenechte si ujít pořádnou dávku skvělé 
hudby pod širým nebem v krásném zámec-
kém prostředí. Koncert jednoho z  našich 
nejlepších českých zpěváků s  18členným 
big bandem za zády si můžete užít ve čtvr-
tek 20. června od  20:00 hodin na  Pivovar-
ském nádvoří. Pro menší počet z vás budou 
připravena místa na  sezení, většinu ale vy-
zýváme k tanci ve stoje. Cena vstupenky je 
600 Kč, ať už budete sedět, stát nebo třeba 
ležet. 

Letní dětské prohlídky
Na  celé letní prázdniny si zámecké 

edukační oddělení připravilo zábavný vzdě-
lávací program pro rodiny s  dětmi. Každé 
prázdninové pondělí, středu a  pátek mů-

žete od  10.00 vyrazit poznávat obyvatele 
kláštera. Po  cestě si navíc užijete spoustu 
veselých aktivit, projdete různá zákoutí bý-
valého kláštera. Letní dětské prohlídky po-
trvají cca 1,5 hodiny a jsou určeny pro děti 
ve věku od 4 let a samozřejmě pro jejich ro-
diče a prarodiče. Cena programu je 90 korun 
za  osobu. Nezapomeňte si zamluvit místo 
na prohlídce SMS na telefonu 736 776 840.

KoresponDance
V  polovině července opět rozhýbe celý 

zámecký areál festival KoresponDance. Uvi-
díte umělce z  několika kontinentů, budete 
moci navštívit řadu workshopů nejen tance, 
ale třeba i africké gastronomie a samozřej-
mě nechybí bohatý program pro děti. Navíc, 
letos to celé za denní vstupné pouhých 100 

korun pro všechny obyvatele Žďáru. Festi-
valové služby jsme také doplnili o možnost 
využít baby sittingu až do konce poslední-
ho večerního představení, takže už opravdu 
nic nebrání zůstat v areálu s rodinou po celý 
den.

Kinematograf bratří Čadíků
Oblíbené Filmové léto bratří Čadíků za-

míří v letošním roce také na žďárský zámek. 
V  prostoru Pivovarského nádvoří můžete 
v  termínu od  5. do  8. srpna navštívit tyto 
čtyři filmové tituly: Čertí brko, Hastrman, 
Trabantem tam a  zase zpátky a  Bohemi-
an Rhapsody. Vstup na  filmové projekce je 
zdarma. Pro větší pohodlí s  sebou přibalte 
deku a rozkládací židličku. 

Martina Sedláková, Zámek Žďár

Ilustrační foto Foto: archiv

Jedenáctý ročník festivalu Pod Zelenou 
horou je našlapaný hvězdami!
Jeden z  největších multižánrových fes-
tivalů na Vysočině posouvá i letos laťku 
zase o kousek výš. V programu se najde 
něco opravdu pro každého. 

Letos je program opravdu nabitý! Co 
nás na konci července čeká? Festival je již 
tradičně dvoudenní, páteční program je 
tedy tak trochu zahřívací. I  přesto jedeme 
na  plné obrátky a  večer odstartuje místní 
hoo-hopová kapela Hoochachos, která si 
pro tuto příležitost připravuje speciální 
vystoupení. A  po  nich budou následovat 
energičtí Skyline, kteří diváky nenechají 
v klidu!

Sobotní program startuje již odpole-
dne, zvány jsou celé rodiny. Těšit se mů-
žete na  legendární kapelu Vidiek, která se 
skladbou Vidiečan bořila hitparády. Lo-
kální kapely zastupuje Jada Band a Hrabě 
Monte Crazy, kteří v současné době bodují 
na všech frontách a ani u nás nesmí chybět. 
Již podruhé se na festivalu představí Matěj 

Ptaszek, tentokrát ve triu s vynikajícím ky-
taristou Janem Stehlíkem a  baskytaristou 
Janem Čihákem. Tvrdší kapely tentokrát re-
prezentují Kurtizány z 25. avenue, ale i jed-
na z  hlavních hvězd našeho festivalu - Pi-
pes and Pints. Oblíbená celtic-rock&rollová 
kapela v současné době boří pódia po celé 
Evropě (zahrají i  na  festivalu Sziget v  Ma-
ďarsku), proto se těšíme, až zboří i to naše. 
Vrcholem sobotního večera však bude 
Mňága a  Žďorp, rocková kapela, kterou 
není třeba dále představovat. “Letos jsme 
sázeli na  jistotu a  pozvali jsme osvědčené 
kapely. V předchozích letech se nám osvědčil 
pestrý program, tedy že si každý z návštěvní-
ků vybere to, co je mu blízké,“ říká dramaturg 
festivalu Aleš Kostečka. Připraven bude tak 
jako každý rok také doprovodný program 
pro děti, dostatek jídla a pití a dobrá atmo-
sféra. Tak se uvidíme 26. - 27. července na 1. 
nádvoří Zámku ve Žďáře nad Sázavou! 

Aleš Kostečka
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Štafeta žďárského gymnázia bodovala na pražském maratonu
Ve  středu 10. dubna 2019 se v  Jihlavě 
uskutečnil už 23. ročník Juniorského 
maratonu. Jedná se o  štafetový závod 
určený pro střední školy, v  němž druž-
stvo složené z  10 členů (minimálně tři 
dívky) musí uběhnout maratonskou trať 
(42,195 km), každý student tedy zaběh-
ne 4,2 km. Svým rozsahem se Juniorský 
maraton stal největším běžeckým závo-
dem pro střední školy v ČR. 

Semifinálového kola v Jihlavě se účast-
nilo celkem 13 družstev ze středních škol 
Kraje Vysočina. Žďárské gymnázium už 
tradičně vyslalo do soutěže dvě studentské 
štafety. Tým GYMZR A  nenašel v  letošním 
ročníku přemožitele a  s  výborným časem 
2 hod 46 min postoupil z  1. místa přímo 
do  republikového finále, které se konalo 
v  rámci prestižního mezinárodního Volks-
wagen maratonu Praha v neděli 5. května 
2019. Zde měli studenti možnost porovnat 
své síly s nejlepšími světovými běžci, s ni-
miž startovali z předních pozic. V Praze se 
na start postavilo celkem 35 nejlepších stu-
dentských štafet z  celé republiky, ždárský 
tým vybojoval ve vynikajícím čase 2 hod 42 
min ve velké konkurenci většinou sportov-
ních gymnázií nádherné 12. místo. Nutno 

podotknout, že tým byl tvořen převážně ze 
studentů prvních a druhých ročníků, což je 
dobrým příslibem do dalších let. 

V konkurenci mladých běžců se neztrati-
la ani pětičlenná učitelská štafeta, která ob-
sadila v semifinálovém kole v Jihlavě mezi 

studenty pěkné 8. místo a svým časem se 
zařadila k  nejlepším učitelským štafetám 
v celé republice. 

Klára Ptáčková
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Mladí maséři se mohou stát lepšími odborníky 
Jedním z  nejvyhledávanějších učebních 
oborů na Střední škole obchodní a služeb 
ve Žďáře nad Sázavou je obor rekondiční 
a sportovní masér. Vyplývá to mimo jiné 
ze zvýšeného zájmu obyvatel o prevenci, 
případně ze snahy o zlepšení jejich zdra-
votního stavu. Obchodní škola je jediná, 
která tento obor v kraji Vysočina vyučuje. 

Obor rekondiční a  sportovní masér při-
pravuje žáky na  práci maséra ve  wellness 
a  sportovních centrech, v  hotelech, rehabi-
litačních odděleních nebo pro vlastní podni-
kání. K jejich širšímu uplatnění slouží kromě 
praktické výuky ve  škole i  praxe na  odlou-
čených pracovištích. Naši žáci provádějí 
praxi na  rehabilitačním oddělení žďárské 
polikliniky, v Seniorpenzionu - domově dů-
chodců se zvláštním režimem nebo v hotelu 
Adamantino v  Luhačovicích. Všechny tyto 
praxe učí žáky, aby uměli pracovat samostat-
ně, dokázali si svoji práci dobře organizovat 
a  v  nemalé míře rozvíjí jejich komunikační 
schopnosti. Kromě výuky různých druhů 
masáží v  rámci odborného výcviku organi-
zujeme pro žáky i nadstavbové kurzy, které 
rozšiřují jejich znalosti, schopnosti a zlepšu-
jí jejich uplatnění na trhu práce. V poslední 
době proběhl kurz tejpování. Žáci si na sobě 
prakticky vyzkoušeli tejpování přetížených 
a  bolestivých částí těla v  oblasti páteře 
a kloubů. Naučili se, jak tejpováním předejít 
namožení svalů u  sportovců nebo pomo-

cí lymfatického tejpování ulevit od  otoků. 
Díky tomuto kurzu využívají tejpování již 
nyní v  kruhu svých známých. „Jsem moc 
ráda, že jsem mohla být součástí tohoto super 
kurzu a mohla poznat Tomáše a Zuzku. Je až 
překvapivé, kolik se toho může člověk během 
dvou dnů naučit. Viděla jsem, že práce s námi 
je baví, a  jsem moc ráda za  to, že tento kurz 
proběhl,“ shrnula své pocity žákyně 1. roční-
ku učebního oboru Rekondiční a  sportovní 
masér Marcela Dědová. Dalším kurzem or-
ganizovaným školou byla orientální epilace 
cukrovou hmotou a malování hennou. Tyto 
dvě metody se využívají hlavně v  letních 
měsících, kdy je ze strany klientů o podobné 
služby zvýšený zájem. V květen jsme připra-
vili kurz Dornovy metody, která je v poslední 

době velmi žádaná, protože dokáže lidem 
pomoci ulevit od bolestí pohybového systé-
mu. Základním principem Dornovy metody 
je navrácení jednotlivých kloubů a  obratlů 
do  jejich původní pozice. Kromě těchto ak-
tuálních kurzů u  nás proběhl kurz reflexní 
masáže plosky nohou, kurz medové a čoko-
ládové masáže a také kurz spinální stabiliza-
ce páteře podle MUDr.  Smíška, známý jako 
SM systém. Většinu těchto kurzů budeme 
pro velký zájem opakovat i pro další ročníky. 
Věříme, že díky těmto kurzům i  praxím na-
jdou žáci široké uplatnění ve  svém profes-
ním životě a stanou se ve svém oboru vyhle-
dávanými odborníky.

Věra Řehořová, Anita Zelená
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Co dnes očekávají rodiče od školy?
Neustále se mluví o tom, že školy by měly 
připravovat děti pro dnešní společnost, 
ne pro minulé tisíciletí. Naprosto s  tím 
souhlasím. Jedním z  mnoha témat, kde 
na moderním způsobu výuky pracujeme, 
je finanční gramotnost – PENÍZE!

A protože není nad příklady z praxe, do-
mluvili jsme se s  naším významným part-
nerem školy, kterým je žďárská pobočka 
ČSOB, že na  tématu finanční gramotnosti 
zapracujeme společně. Protože, kdopak by 
školákům mohl o penězích odborně pově-
dět více než opravdový bankéř! A  protože 
o  penězích je potřeba vědět již od  útlého 
dětství, přišel na toto téma našim třeťákům 
popovídat ze žďárské pobočky sám pan ře-
ditel Vlastimil Staněk. A že bylo co poslou-
chat a co se přiučit! Žáci se seznámili s tím, 
jak spravovat domácí rozpočet, na  co se 
vyplatí peníze půjčit a na co nikoli, co jsou 
úroky z  dluhu a  jak neuvíznout v  dluhové 

pasti. I  přítomné paní učitelky napjatě po-
slouchaly. Školákům ukázal nejmodernější 
trendy ve spravování financí, platby kartou, 
mobilem, QR kódem, ale také vysvětlil, která 
karta je kreditní a která debetní, ukázal prv-
ní čtečky platebních karet, falešné peníze, 
prostě a jednoznačně „škola života“.

Dalším tématem, kde se setkává praxe 
s  výukou, je stavitelství. Zde se nám velmi 
daří, naši osmáci Ondra Dobrovolný a Hon-
za Vrabček získali za svůj moderní dům krás-
né druhé místo v okresním kole ve stavění 
ze stavebnice TEIFOC, které proběhlo v dub-
nu v Novém Městě na Moravě. Tím navazují 
na loňský třebíčský úspěch, kdy v této sou-
těži vyhráli kolo krajské. 

Připravujeme další podobné aktivity, na-
příklad stavění z  Merkuru, protože dětem 
by se mělo dostat praktických zkušeností 
v míře co největší a kvalitě co nejvyšší. To se 
počítá!

Ivo Kuttelwascher, ředitel 3. ZŠ

4. ZŠ byla na výletě
Každoroční milé uvítání našich přá-
tel z  družební polské školy ve  městě 
Krzywin, vlají české vlajky, slyšíme české 
písničky a tanečky. V době od 9. do 12. 
května byl pro naši skupinu učitelů, vy-
chovatelů, asistentů i  kuchařek připra-
ven bohatý program.

 Návštěva škol a  školek, kulturní pro-
gram v  nich, Lešno - město J. A. Komen-
ského, zajímavé provozovny, plochá dráha, 
větrné mlýny, program na  jezeře a  další. 
Dvanáctiletá spolupráce funguje, inspiru-
jeme se navzájem, naši žáci tráví čtyři dny 
v polských rodinách a jejich žáci zase v na-
šich. V měsíci září bychom měli býti spolu 
s  rodinami našich žáků hostiteli skupinky 
polských dětí. Nebudete tomu věřit, ale 
opravdu si ohromně rychle porozumí, ja-
zyková bariéra zmizí a nakonec se nechtějí 
vůbec rozloučit a odjet domů. 

A  co na  závěr? Tradiční poděkování, že 
jsme byli moc spokojeni, bylo to hezké 
a čekáme na vaše žáky. 

Byliśmy z Was bardzo zadowoleni, było 
miło i czekamy na Waszych uczniów w na-
szym kraju. Anebo česky. Byli jsme s vámi 
moc spokojeni, bylo to hezké a  čekáme 
na vaše žáky v naší zemi. 

Jaroslav Ptáček, ředitel 4. ZŠ

Studenti v Polsku Foto: archiv 4. ZŠMatěj Novák ze žďárského gymnázia probíhá cílem při krajském kole Foto: archiv

Studenti průmyslovky získali zahraniční zkušenosti
Úspěšné působení v zahraničních firmách 
v Miláně a ve Vídni mají za sebou studenti 
a  studentky žďárské „průmyslovky“. Na-
vázali tak na  předešlé praxe v  Budapešti 
a  již zmiňovaném Miláně. Vše se moh-
lo uskutečnit díky opětovnému získání 
grantu z  Evropské unie, která financuje 
veškeré náklady spojené s praxí. 

Do Milána vycestovalo 15 studentů obo-
ru Strojírenství. Působili ve  strojírenských 
firmách a své pracovní povinnosti vykonávali 
svědomitě a  ke  spokojenosti svých nadří-
zených. Během svého třítýdenního pobytu 
v  Lombardii poznali mnohé a  jejich praxe 
byla obohacena o kulturní programy a obje-
vování blízkého okolí Milána.

V případě rakouské metropole Vídně ab-
solvovalo praxi 15 studentek oboru Ekono-
mika a  podnikání. Dívky vzhledem ke  své-
mu zaměření vykonávaly především home 
office a výsledkem jejich práce byly webové 

stránky, časopisy či videa. Jedno z  videí je 
ke  zhlédnutí na  Facebooku školy. Vedoucí 
jednotlivých skupin našich studentek pěli 
taktéž samou chválu na kvalitu jejich práce, 
na jejich kreativitu, nápady a ochotu učit se 
něčemu novému. Také dívky se bez problé-
mů sžily s cizojazyčným prostředím a určitou 
odměnou za  vykonanou práci jim mohou 
být již nabídnuté pracovní příležitosti od je-
jich vedoucích. 

Jsme velmi potěšeny, že v  obou přípa-
dech byli vybráni studenti a studentky, kteří 
reprezentovali „průmyslovku“ v  zahraničí se 
ctí a  ukázali, že máme velmi šikovné a  am-
biciózní žáky, kteří se bez problémů uplatní 
v  zahraničních firmách. Škola se i  nadále 
bude snažit o  získání dalších grantů, aby 
i ostatní žáci měli možnost předvést své na-
byté dovednosti a znalosti. A takových žáků 
máme na naší škole mnoho. 

Martina Eckert, Drahomíra Petřeková 
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Studenti si vše zkoušejí prakticky během výuky sami na sobě Foto: archiv školy

Ilustrační fotografie Foto: archiv školy
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Městská policie
Pouť bez závažných incidentů 

Ždárská pouť, jakožto druhá největší 
pouť v  ČR, proběhla v  letošním roce bez 
závažnějších incidentů. Příprava ze stra-
ny městské policie a  Policie ČR probíhala 
několik měsíců dopředu. Byla realizována 
i speciální opatření ke zvýšení bezpečnosti 
návštěvníků. Taktéž byla věnována zvýšená 
pozornost oblasti provozu na  pozemních 
komunikacích a parkování vozidel. Jak ob-
čané zjistili, došlo k významnému posílení 
dopravního značení v  souvislosti s  koná-
ním akce. K parkování vozidel bylo vyčleně-
no velké množství ploch v dochozí vzdále-
nosti. Při vyhodnocení akce jsme společně 
s vedením Policie ČR konstatovali, že přijatá 
bezpečnostní opatření se neminula účin-
kem, naopak, značně přispěla k zdárnému 
průběhu celé akce. Pro informaci, společně 
s Policií ČR evidujeme, vyjma jedné krádeže 
peněženky, pouze méně závažná přestup-
ková jednání. 

Muž se snažil vytrhnout kabelku
Počátkem měsíce května přijala měst-

ská policie na  lince 156 oznámení od  ob-
čanky města, že se jí neznámý muž pokusil 
v  blízkosti ulice Palachova vytrhnout ka-
belku. Muži se krádež nezdařila a  z  místa 
uprchnul. Po  pachateli bylo neprodleně 
společně s policisty Policie ČR zahájeno pá-
trání. Po několika desítkách minut se hlídce 
městské policie podařilo podezřelou osobu 
zadržet ve Ždáře nad Sázavou 4. Společně 
s  policií si v  souvislosti s  obdobnou trest-
nou činností dovolujeme požádat občany, 
aby v  případě, že jsou svědky, či dokonce 
poškozenými, oznamovali skutky oka-
mžitě, jak jim to okolnosti dovolí. Jakékoli 
prodlení může mít za  následek podstatné 
ztížení pátrání po pachateli. 

Situace se rok od roku zlepšuje
Pravidelné čištění místních komunikací 

proběhlo v  průběhu měsíce dubna. Měst-
ská policie asistovala při uvedené činnosti 
odboru komunálních služeb MěÚ, jakožto 
správci komunikací. I v letošním roce jsme 
v některých lokalitách zaznamenávali zvý-
šený počet vozidel, která jejich majitelé 
ponechali odstavená na  komunikacích. 
Tímto jednáním dochází ke  značnému 
zkomplikování údržby, na kterou je správce 
komunikace nucen reagovat i  případným 
odtahem vozidel. 

Během blokového čištění bylo měst-
skou policií řešeno téměř každodenně ně-
kolik desítek přestupků. Při vyhodnocování 
blokového čištění jsme společně s pracov-
níky odboru komunálních služeb konsta-
tovali, že ukázněnost řidičů se rok od roku 
zlepšuje, ale zjištěných přestupků je stále 
velké množství. 

Martin Kunc, Městská policie

Žďáráček bude reprezentovat Kraj Vysočina
Dětský pěvecký sbor Žďáráček ze ZUŠ 
Františka Drdly se již počtvrté zúčastní 
jako zástupce Kraje Vysočina celostát-
ní přehlídky dětských pěveckých sborů 
Světlo za Lidice 2019, která se uskuteční 
v Památníku Lidice v sobotu 15. června. 

Přehlídka je organizována každým ro-
kem. Motto celé akce je prosté: „Jsme děti, 
které zpívají lidickým dětem“. 

V Lidicích se tedy opět po roce sejde 14 
dětských pěveckých sborů, zástupců všech 
krajů ČR. Každý sbor předvede v  krátkém 
5 minutovém vstupu ukázku ze svého re-
pertoáru, na  závěr si všichni zúčastnění 
zpěváci společně zazpívají tři předem vy-
brané písně. Uměleckou záštitu převzala 
v  letošním roce zpěvačka Monika Absolo-
nová, která obohatí program pietní akce 
svým pěveckým vystoupením. Po  celou 
sobotu je otevřeno zdarma muzeum i ga-
lerie Lidic a  všichni návštěvníci si též mo-
hou samostatně projít areál bývalé obce 
Lidice, která byla nacisty vyhlazena v noci 

z 9. na 10. června 1942.
Více informací o celé pietní akci poskyt-

nou oficiální stránky www.lidice-sbory.cz.
Dana Foralová, ZUŠ

Žďárský tenis zahajuje 61. sezónu v krásném novém tenisovém areálu
V  prosinci 2018 zahájili ždárští tenisté 
zimní přípravu v  nové nafukovací hale 
ve Žďáře nad Sázavou. Na dvou kurtech 
trénovalo 50 mladých tenistů, kteří tak 
poprvé okusili kvalitní zimní přípravu 
v  tenisové hale ve  Žďáře nad Sázavou 
pod vedením hlavního trenéra teniso-
vého oddílu Lukáše Čepla. Zároveň jsme 
využívali halu TJ na Bouchalkách pro vý-
uku nejmenších tenisových nadějí. 

Do  letošní sezóny vstupujeme s  nej-
vyšším počtem družstev, 9 mládežnickými 
a  družstvem dospělých. V  soutěžích druž-
stev hrajeme v soutěžích čtyř krajů a po 30 
letech hrají mladší žáci A  nejvyšší soutěž 
v historii klubu. Už v prvním domácím dub-
novém utkání deklasovali TC MJ Brno 9:0, 
kdy už se projevila kvalitní zimní příprava. 
I  ostatní družstva si vedou skvěle, ve  vět-
šině svých prvních utkání zvítězila. Mezi 
naše nejlepší tenisové naděje patří: Adam 
Odvárka, Filip Piechula, Jakub Mašek, Nela 
Míšková, Lucie Braunová a  Anička Maško-
vá. 

Sportovní cíle pro nastávající sezónu 
jsou udržet nejvyšší soutěž KP I. pro mladší 
žáky, postup starších žáků do  KP I. a  také 
postup družstva dospělých do KP II. Vzhle-
dem k novému systému tréninků (8 trené-
rů), včetně individuálních a  plánovaných 
soustředění, se domnívám, že výborné 
výsledky nejen družstev, ale i  jednotlivců 
můžeme v letošní sezoně očekávat. Soutě-
že hrajeme pouze s  vlastními odchovanci 
a podporujeme především mládež ze Žďá-
ru a  okolí. Všichni trenéři jsou vlastní od-
chovanci a někteří mají trenérské licence I. 
a II. třídy. 

V  letošním roce zahájíme tenisovou 
školu celoročně (léto-zima) a pro děti od 4 
do  8 let jsou připraveni všichni kvalifiko-
vaní trenéři tenisového oddílu. Tréninky 
probíhají dvakrát týdně v  úterý a  čtvrtek 
od  18.00 hod. Cílem tenisové školy je na-
učit děti základům tenisu zábavnou for-
mou, která je bude bavit. Více informací 
na www.tenis-zdar.cz.

Netrpělivě čekáme na  dokončení no-
vého tenisového zázemí a snad v  létě bu-

deme již moci využít celý tenisový areál, 
který si dovolím označit za  nejkrásnější 
a  nejkvalitnější v  kraji Vysočina. Přes zimu 
jsme trénovali ve zkušebním provozu v na-
fukovací hale a  na  nových kurtech od  fy 
Sibera Systém, která je známá stavbou 
kurtů pro Davisův pohár. Musím říci, že 
kvalita kurtů je ještě vyšší, než jsme očeká-
vali, a  i  přes suchý duben byly k  dispozici 
prakticky po dvou dnech. Nafukovací hala 
přinesla poprvé možnost kvalitně trénovat 
ve Žďáře v zimním období. Využití předčilo 
očekávání a chvála všech tenistů na teplo, 
kvalitu povrchu a  prostoru za  základními 
„lajnami“. Pochvala patří všem zaměstnan-
cům příspěvkové organizace Sportis, kteří 
se starali o provoz haly, i když zima nebyla 
zrovna přívětivá.

Nová nafukovací hala zaujala mnoho 
Žďáráků, ale i  tenisových nadšenců z  celé 
ČR a  dostali jsme řadu pozitivních reakcí. 
Jen pro upřesnění, tenisová hala je využívá-
na pouze přes zimu (5-6 měsíců). Na jaře se 
složí do připraveného skladu a na podzim 
se opět postaví a připraví na zimní sezónu. 

Na  začátek září 2019 připravujeme 
v rámci oslav 61. výročí tenisu ve Žďáře nad 
Sázavou velké setkání všech tenistů, kteří 
hrají nebo hráli aktivně tenis za  tenisový 
oddíl TJ Žďár nad Sázavou. Rádi bychom 
uvítali všechny v  novém areálu, kde bude 
připraven zajímavý program, včetně exhi-
bičních utkání známých hráčů. Nesmíme 
zapomenout, kdo tenis ve  Žďáře založil 
a vybudoval první zázemí a věnoval se te-
nisu celoživotně. Těším se, že se potkáme 
s  nestorem tenisu ve  Žďáře nad Sázavou, 
Oldřichem Petrošem, který v březnu oslavil 
92 let. Bohužel se již neuvidíme s  Jiřinou 
Kratochvílovou, manželkou zakladatele 
tenisu ve  Žďáře  Josefa Kratochvíla, která 
nás opustila začátkem května. Mohl bych 
jmenovat řadu další jmen, kteří tenis hráli, 
podporovali a  fandili. Všechny rádi potká-
me začátkem záři, budou jich určitě stovky.

Leoš Chalupa, předseda oddíluDružstvo starších žáků A s trenérem Pavlem Piechulou Foto: archiv oddílu

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni 20. 
května 2019 celkem 20 862 občanů ČR při-
hlášených k trvalému pobytu.

Statistika: duben 2019 - 20  872, březen 
2019 - 20  892, únor 2019 - 20  917, leden 
2019 - 20  949, prosinec 2018 - 20  999, listo-
pad 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)

Děti narozené v únoru a březnu 2019
Jakub Koukal   11.02. ZR 3

Václav Brabec   02.03. ZR 1
Sofie Panáková   05.03. ZR 5
Nikolas Novák  08.03. ZR 1
Richard Chudovský  09.03. ZR 5
Václav Bílek   12.03. ZR 6
Karolína Zachová   14.03. ZR 6
Anastázie Rosecká   19.03. ZR 3
Aneta Nečasová   20.03. ZR 4
Madlen Josefína Jirčíková  21.03. ZR 3
Max Sobotka   24.03. ZR 6
Romana Činčerová  25.03. ZR 1
Tereza Janů   25.03. ZR 2
Nela Valová   29.03. ZR 3

Životní jubilea v červnu 2019

Jindřich Aišman 01.06. 91 let ZR 1
Rudolf Mac  03.06. 85 let ZR 3
Eva Kučerová  04.06. 80 let ZR 4
Zdenka Vršová  04.06. 80 let ZR 3
Hedvika Reckziegelová  06.06. 90 let ZR 1 
Růžena Ceralová  08.06. 93 let ZR 1
Margita Navrátilová  09.06. 80 let ZR 1 
Květoslav Lustig  17.06. 90 let ZR 1
Anna Petrošová  21.06. 92 let ZR 3
Jaroslava Kaštánková  23.06. 93 let ZR 5
Ladislav Konečný  23.06. 93 let ZR 7
Ladislav Dvořáček  28.06. 91 let ZR 4
Vojtěch Zdražil  28.06. 90 let ZR 4

Srdečně gratulujeme

Motto přehlídky:
Jsme děti, které zpívají 
lidickým dětem.

Autokempink Pilák – Dne 1. května 
byla zahájena letošní sezóna. Nově jsme 
vymalovali a opravili sociální zařízení a pro-
vedli terénní úpravy nového oplocení hřiš-
tě v lokalitě Táborka. 

Rekreační areál Pilák – Provoz areálu 
byl zahájen 13. dubna. Naplánovali jsme 
úpravu povrchu fotbalového hřiště, kam 
chceme použít umělou trávu z  areálu fot-
balového stadiónu a opravu oplocení, kte-
ré je od  míčových her značně poničeno. 
Pro příští sezónu připravujeme řadu změn, 
o kterých vás budeme předem informovat.

Hotel Tálský mlýn – 1. května byl ofi-
ciálně zahájen provoz restaurace s novým 
nájemcem, který se těší na  vaši návštěvu. 
Provozovatel hotelu přijme na brigádu re-
cepční. 

Hotelový dům Morava – Byly ukonče-
ny práce na  opravách společných sociál-
ních zařízení ve 3. patře. 

Budova na ulici Dolní 1 – Připravujeme 
s projektantem úpravu parkoviště před bu-
dovou a vybudování nového chodníku. 

Relaxační centrum – V dubnu 2019 na-
vštívilo Relaxační centrum celkem 14900 
klientů (z toho bazénovou část 12429, we-
llness 2405 a  solnou jeskyni 66). Žádáme 
návštěvníky wellness, aby dodržovali zákaz 
vstupu do  wellness s  batohy a  příručními 
zavazadly, které je nutné odkládat do šat-

ních skříněk k  tomu určených. Přijmeme 
zaměstnance na  pozici plavčík / plavči-
ce na  částečný pracovní úvazek od  září 
2019. Zájemci volejte na  telefonní číslo 
737 203 054.

Zimní stadión – V  současné době 
probíhají práce na  údržbě celého areálu. 
Na  letošní rok připravujeme pokračování 
v opravách venkovní fasády objektu a ná-
těr konstrukčních prvků. Dále připravuje-
me opravy veřejných sociálních zařízení 
v areálu objektu.

Fotbalový stadión – Zájemci o proná-
jem plochy s  umělým povrchem volejte 
na telefonní číslo 734 760 598. V  letošním 
roce připravujeme realizovat další část 
asfaltového povrchu tak, abychom mohli 
zpětně využívat se sněhem vyhrnutý gra-
nulát z  plochy s  umělým travnatým povr-
chem a opravu další části oplocení areálu. 
V  průběhu května proběhne kolaudace 
nově vybudovaných 6 kabin.

Tenisové kurty – V  průběhu května 
proběhne kolaudace zázemí pro tenis. Pro-
voz na venkovních tenisových dvorcích byl 
již zahájen. Zájemci sledujte naše webové 
stránky, kde jsou všechny informace uve-
deny.

Streetpark – Zveme všechny zájemce, 
kteří si chtějí užít sportování v tomto areálu 
na jeho návštěvu.

SPORTIS

SPORTIS informuje
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Žďár 
nad Sázavou
a okolí

Cena instalace 495 Kč z původní 
ceny 1850 Kč
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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

Dotazy, objednávky, podklady:
Jakub Axman, tel.: 733 465 035, e-mail: inzerce@zdarns.cz

INZERUJTE ve Žďárském zpravodaji

Ceník a  podrobné informace o  možnosti inzerovat ve  Žďárském zpravodaji naleznete na  webových stránkách města 
WWW.ZDARNS.CZ v sekci Žďárský zpravodaj. 

Uzávěrky: 
• pro letní číslo je 15. července
• pro zářijové číslo je 12. srpna
• pro říjnové číslo je 9. září
• pro listopadové číslo je 21. října
• pro prosincové číslo je 11. listopadu

www.zdarns.cz/mestsky-urad/zdarsky-zpravodaj/inzerce

Dejte o sobě vědět jedenácti tisícům 
domácností v našem městě a okolí.



Inzertní příloha

22

ochlaďte
se s námi!

Palao
barva: javor/matný nikl             kód: 81493199

popis: E14, 40 W, Ø 81 cm, výška od stropu 
39 cm, zpětný chod, 3 rychlosti, řetízkové ovlá-
dání, možné dokoupit dálkové ovládání

2 448 Kč Palao
barva: javor/matný nikl               kód: 81493201

popis: E14, 40 W, Ø 81 cm, výška od stropu 
39 cm, zpětný chod, 3 rychlosti, řetízkové ovlá-
dání,možné dokoupit dálkové ovládání

2 337 Kč lisBoa
kód: 81497884  

popis: 3 x E27, max 15 W LED, Ø 101,7 cm, výš-
ka od stropu 46 cm, zpětný chod, 3 rychlosti, 
řetízkové ovládání,možné dokoupit dálkové 
ovládání

3 978 Kč
barva: hněda/tm. hnědá/  
            mahagon

Akce je platná od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2019 
pouze na pobočce ELKOV elektro a.s. - Žďár nad Sázavou

Uvedené ceny jsou s DPH a neobsahují recyklační poplatek.

Dálkové ovláDání
k vybraným ventilátorům

2 028 Kč
obj. kód: 81785864

2 381 Kč
obj. kód:  81750932

širší výBěr ventilátorů na Prodejně

Zaostřeno na Žďár 2019

VI. Zaostřeno na Svatojánskou pouť 
(zasílejte do 10. července 2019)

Na měsíc červen jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na Svato-
jánskou pouť. Fotografie na  soutěžní téma zasílejte do  10. čer-
vence 2019 na  e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. 
Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2019. V e-mai-
lu uveďte i  celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a  tele-
fonní kontakt. Více informací, fotografická témata na  celý rok 
a  pravidla soutěže naleznete na  webových stránkách města 
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail: 
zaostrenona@zdarns.cz. 

Vyhodnocení! 
V. Zaostřeno na probouzející se přírodu

V  květnu 2019 bylo do  soutěže zasláno 44 fotografií s  te-
matikou probouzející se přírody. Vítězem pátého kola fo-
tografické soutěže se stal Miroslav Krča. Gratulujeme!  
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma pou kázkami 
do Kina Vysočina.

 
Vaše redakce Žďárského zpravodaje

festivalcm.cz

XXIV. ročník festivalu 
CONCENTUS MORAVIAE
1—25/6 2019

Benjamin Britten: Smyčcový kvartet č. 3, op. 94
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého 
Kreutzerovy sonáty

téma 
Koncert  
národů

Navarra  
String Quartet

čt 13/6
Žďár nad Sázavou 
kostel sv. Prokopa
1930

Cena vstupenek: 250 Kč / 150 Kč
Předprodej vstupenek:  
Žďár nad Sázavou – Dům kultury, Dolní 183/30,
Turistické informační centrum – Stará 
radnice, nám. Republiky 24
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz



Změna programu vyhrazena.

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

DĚTEM
čtvrtek 27. června, 15.00
Rozloučení se školními rokem (RCS)

pondělí 22. července až pátek 26. července
Příměstský tábor s inline bruslením (RO)

SENIORŮM
sobota 15. června, 14.00
Festival dechových hudeb (DK)
Jásalka, Cimbálová muzika Jožky Šmukaře, Skaličané

úterý 25. června, 9.30
S elektrokolem a Besipem na dopravním hřišti (DH)

DUCHOVNÍ AKCE
neděle 16. června a úterý 16. července, 20.00-22.00
Nikodémova noc (ZH)

KONCERTY
čtvrtek 13. června, 19.30
Concentus Moraviae: Navarra String Quartet (KP)

středa 19. června, 19.00
Žďárské interference: Crystal Monee Hall Band (ZŽ)

čtvrtek 20. června, 20.00
Vojtěch Dyk & B-Side band (ZŽ)

sobota 22. června, 16.00
Pěvecký sbor Svatopluk a Alou Vivat (KP)

čtvrtek 27. června, 20.00
Robert Křesťan – Druhá tráva (JC)

Festival Pod Zelenou horu (ZŽ)
pátek 26. července
20.30 Hoochachos
22.15 Skyline
sobota 27. července
14.30 Jada Band
15.45 HRABĚ MONTE CRAZY
17.00 Ptaszek a Stehlík a Čihák
18.30 Kurtizány z 25. Avenue
20.00 Vidiek
21.30 Pipes and Pints
23.00 Mňága a Žďorp

KULTURNÍ AKCE
sobota 22. června, 8.00-11.30
Žďárský farmářský trh (NR)

sobota 22. června, 19.00
Taneční zábava – Airback (ZŽ)

pátek 28. června, 10.00
Festival Zastávka Knihovna (KMJS)
10.00 Duo Klapeto
16.00 Královská divadelní společnost Effrenata
20.00 Martin Sedlák & Jenda Novák

sobota 29. června, 20.00
Začátek léta s Jendou Novákem (JC)

neděle 30. června, 19.00
Country jam session (JC)

sobota 6. července, 13.00-20.00
Věž otevřena (VKP)

pátek 12. až neděle 14. července, 18.00-23.00
KoresponDance 2019 (ZŽ)

sobota 20. července, 8.00-11.30
Žďárský farmářský trh (NR)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
čtvrtek 13. června, 17.00
K počátkům husitství v Čechách (HK)

středa 19. června, 17.00
Tajemství léčivé kuchyně – léto (RCS)

čtvrtek 20. června, 16.00
Prázdninová lékárnička (RCS)

pondělí 17. června a 24. června, 19.00
Jazzmine kvíz (JC)

SPORTOVNÍ AKCE
sobota 22. června 2019, 9.00
Streetballový turnaj (H2ZŠ)

sobota 22. června, 9.00
Aquasys Strongman Cup 2019 (ROP)

sobota 29. června, 8.45-15.00
Žďárský Classic triatlon (ROP)

VÝSTAVY
pondělí 3. června – sobota 29. června
Vladimír Kunc: Zakázaná Šumava (ČD)

úterý 4. června – neděle 15. září
Jelen – mizející král Vysočiny (RM)

středa 12. června – čtvrtek 15. srpna
Tajná dvojka A + B (KMJS)

úterý 2. července až neděle 28. července
Jana Rauchfussová – obrazy (GSR)

B – Batyskaf, ČD – Čechův dům, DH – dopravní hřiště Brodská, DK – Dům kultury, GSR – Galerie Stará radnice, H2ZŠ – 
hřiště 2. ZŠ, HK – Husova kaple Kopečná, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KP – kostel sv. Prokopa, NR – náměstí Republi-
ky, RCS – Rodinné centrum Srdíčko, RO – rychlobruslařský ovál, ROP – rekreační oblast Pilák, RM – Regionální muzeum, 
VKP – věž kostela sv. Prokopa, ZH – kostel na Zelené hoře, ZŽ – Zámek Žďár


