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Horní náměstí se sloupem Nejsvětější Trojice v Olomouci

Sloup Nejsvětější Trojice – barokní unikát v srdci Hané
Čestný sloup Nejsvětější Trojice je jedinečnou olomouckou památkou, která byla díky své exkluzivitě zapsána na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 2000 a stala se tak
10. českou památkou pyšnící se emblémem tohoto společenství. Příští
rok tedy bude pro město Olomouc výjimečný právě tím, že uplyne přesně 20 let od tohoto významného okamžiku.
A co dělá tento sloup tak jedinečným? Je vůbec největším seskupením barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední Evropě a svými
rozměry, rozmanitostí, náročností a vytříbeností sochařské výzdoby je
dílem nemajícím ve světě obdoby. Nachází se na Horním náměstí, v samém srdci historického centra Olomouce.
Příběh sloupu začíná na počátku 18. století. Jako díkuvzdání
za ukončení morové epidemie v Olomouci byla navržena stavba Mariánského sloupu na Dolním náměstí. Ten se však jeho staviteli, místnímu
podnikateli a kameníkovi Václavu Renderovi, nezdál dostatečně honosný, a proto přišel s myšlenkou postavit na sousedním Horním náměstí
sloup další, mnohem velkolepější. „Ke cti a slávě Boha všemohoucího,
Panny Marie a světců postavím sloup, který svou výškou a nádherou nebude mít rovného v žádném jiném městě,“ píše Václav Render olomoucké městské radě, když se ji snaží přesvědčit ke stavbě sloupu. Výsledný monument již neodkazuje na ukončení morové nákazy, ale jedná se
o čestný triumfální sloup. V roce 1715 olomoucká městská rada schválila Renderův
návrh a v roce 1717 stavba započala. Po dlouhých 37 letech byly dokončeny veškeré
stavební úpravy a sloup byl vysvěcen za přítomnosti císařsko-královského páru Marie Terezie a Františka I. Lotrinského. Stavitel Václav Render se tohoto významného
okamžiku bohužel nedožil.
Sloup je vysoký 32 metrů a má okrouhlý půdorys o průměru 17 metrů. V jeho
spodní části se nachází kaple, která je sezónně přístupná za doprovodu průvodce.
Sochařskou výzdobu tvoří 18 soch světců, 12 figur světlonošů, 12 reliéfů s polopostavami apoštolů, dále sousoší Nanebevzetí Panny Marie umístěné ve střední části
sloupu a vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice. Kuriozitou je pozlacená replika dělové koule, která připomíná, že sloup byl několikrát zasažen pruskými děly během
obléhání města v roce 1758.
Příští rok čeká město Olomouc velmi významná událost, a to 20 let od zápisu
sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového dědictví UNESCO. V souvislosti
s tímto výročím plánujeme velké oslavy, které budou probíhat v rámci Dnů evropského dědictví 2020.
Olomouc, to ovšem není jen sloup Nejsvětější Trojice. Nachází se zde spousta
jiných památek, které doslova vyzývají k navštívení. Jsou to barokní kašny, chrámy,
kostely, ale i parky. To vše můžete v našem překrásném městě v srdci Hané vidět
a věříme, že se Vám u nás bude líbit. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Více o sloupu Nejsvětější Trojice naleznete na www.tourism.olomouc.eu
Fotografie: Statutární město Olomouc

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

Vážení spoluobčané,
opět si dovoluji vás pozdravit s několika
svými větami v úvodníku našeho zpravodaje.
Nastává měsíc září, který pro mnohé znamená začátek něčeho nového. Do školních lavic
zasednou noví prvňáčkové. Pro ně i jejich
rodiče to bude znamenat nový režim fungování. Škola bude pro mnohé z nich součástí
života i dvacet dalších let. Přeji našim prvňáčkům, jejich rodičům, prarodičům i starším
sourozencům hlavně pohodu a klid pro jejich nové povinnosti. Zároveň přeji úspěšný
školní rok všem žákům a jejich učitelům.
Září je měsícem pozdního léta, kdy slunce ještě hřeje, ale už nepálí, je příjemně
a v našem městě bude probíhat několik akcí,
které vás jistě zaujmou. Především vás chci
upozornit na Santiniho barokní slavnosti,
které oslavují 25 let od přijetí naší památky
Poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře mezi památky UNESCO.
Jsem pyšná, že v našem městě máme takto
významnou památku, a věřím, že se oslav
ve dnech 5. až 8. září zúčastníte.
V září bude také slavnostně otevřeno
zrekonstruované hřiště u 4. základní školy.

Město, které je zřizovatelem základních škol,
přistoupilo k této rekonstrukci navzdory
tomu, že se nepodařilo získat na ni žádnou
dotaci a musela být celá hrazena z rozpočtu
města. Hřiště díky svému dispozičnímu řešení bude sloužit nejen žákům školy, ale i mateřské škole a veřejnosti. Přijďte se podívat,
kolik nových prvků na hřišti vyrostlo, jak se
hřiště proměnilo k lepšímu. Dalším sportovištěm, které bude slavnostně otevřeno, je zázemí tenisu a fotbalu včetně nafukovací haly
a nových tenisových kurtů. Město se snaží
investovat do rozvoje sportovišť co nejvíce
financí, protože sport a kultura jsou důležitou součástí života ve městě.
S ohledem na kvalitnější prožitek z filmu
proběhla úprava zvukového zařízení v Kině
Vysočina. Přijďte si do našeho kina, které se
stává vzorem pro mnoho jiných kin v republice, nový zvuk vychutnat.
Letošní rok byl prvním rokem, kdy město
přistoupilo vzhledem ke změnám klimatu
k rozšíření nesečených ploch s novým dodavatelem služby údržby zeleně na sečení.
V září budeme také vyhodnocovat první rok
květnaté trávníky v našem městě. Musíme
se poučit z nezdarů z minulých let a naopak
všude, kde je to možné a vhodné, kvetoucí
trávníky podpořit dosívkou rozmanitých druhů květů a likvidací plevele. Probíhající změnu hodnotím pozitivně, i když vnímám, že je
stále co zlepšovat. Věřím, že i vám, občanům
našeho města, některé květnaté trávníky přinesly a v budoucnu i přinesou radost.
Na závěr si dovolím reagovat na ukřivděné články od některých opozičních zastupitelů. Mám své vize, které někteří nazývají sny.

Cyklostezka na Stržanov��������������str. 4
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Tyto vize se postupně stávají skutečností – je
to zejména zlepšování životního prostředí
v našem městě například prostřednictvím
zadržování vody. Nové městské byty. Zlepšující se cyklodoprava. Připravované změny
náměstí s důrazem na výsadbu stromů. Realizování výsadby alejí pro ochlazení rozpálených ulic. Intenzivně pracujeme na odlehčení a rozmělnění motorové dopravy v našem
městě a mnoho dalšího. Tyto změny se výrazněji v kvalitě života v našem krásném městě projeví až časem. Proto vás prosím ještě
o trochu trpělivosti.
Ludmila Řezníčková

AKTUÁLNĚ: Na Bouchalkách se otevírá nové zázemí pro sportovce
Město zrekonstruovalo zázemí pro fotbalisty a tenisty ve sportovním areálu
Bouchalky. Veřejné představení prostor
proběhne 14. září. Přijďte i Vy.
Rekonstrukce v areálu trvaly přibližně
rok a sportovci na jejich konci získali novou
budovu zázemí a také tenisové kurty. Budova zázemí má nyní dvě patra. V prvním
patře je prostor pro tenisty v podobě šaten
a společenské místnosti. V přízemí směrem
k fotbalovému hřišti mají své kabiny fotbalisté. Na tenisových kurtech funguje pro
zimní období i moderní nafukovací hala,
díky které je možné hrát tenis po celý rok
a v nepříznivých klimatických podmínkách.
Přijďte si vše prohlédnout v sobotu 14.
září od 15 hodin a vyzkoušejte si třeba tenisové rakety nebo zafanděte při exhibičních
zápasech.
(red)

Zrekonstruované zázemí na Bouchalkách

Foto: Matěj Papáček
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Cyklostezku na Stržanov čeká asfaltování
Cyklostezka mezi Pilskou nádrží a Stržanovem je už připravená na asfaltování.
Práce na podjezdu silnice by měly skončit podle plánů do konce září.
Stará polní cesta na Stržanov, na jejímž
místě vede nová cyklostezka, dostává nový
povrch. Dělníci už cestu zpevnili a další
na řadě je asfaltování.
Při stavbě podjezdu hlavní silnice se vyskytly komplikace s pozemní vodou. Spodní vody bylo víc, než projekt předpokládal.
Prvním plánem po konzultaci s Ředitelstvím silnic a dálnic a technickým dozorem
stavby bylo podzemní vodu provizorně odvést. Nakonec ale vyhrála varianta s vybudováním retenční nádrže na zachycování

podzemní vody.
Po drobném zdržení ale práce na podjezdu pokračují dál. Další na řadě je dokončení stěn tubusu podjezdu.
Kromě cyklostezky na Stržanov letos začnou dělníci pracovat i na lávce na Farská
humna. Ta by měla příští rok propojit právě
Farská humna s cyklostezkou na Žižkově
ulici. Od října tam na březích řeky začnou
kopat a připravovat pro lávku pilíře.
Obě stavby jsou součástí většího projektu rozvoje cyklodopravy ve Žďáře nad
Sázavou. V plánu je ještě jedna lávka přes
Sázavu za Zimním stadionem nebo propojení ulic 1. máje a Žižkova.
(red)

Setkání
s občany
Představení Koncepce Smart City
Pro další rozvoj města se aktuálně vytváří
Koncepce Smart City. V pracovní verzi koncepce je nyní navrženo 10 hlavních rozvojových záměrů. Občané jsou zváni, aby tyto
návrhy posoudili, připomínkovali a případně i doplnili o další možnosti.
Kdy:
Kde:

17. září 2019
od 17 hodin
Zasedací místnost zastupitelstva,
Městský úřad, Žižkova 227/1

Volný čas není nuda!
Zaslechli jste už někdy o akci Volný čas
není nuda, která se 13. září koná ve Žďáře?
Kvalitní prožití volného času dětí a mládeže je důležité, proto bychom Vás za spolek
KULÍŠEK chtěli pozvat na tuto akci.

Práce na tubusu pod hlavní silnicí I/37

Foto: Matěj Papáček

Volný čas není nuda je přehlídka kroužků, sportovních oddílů a jiných aktivit, mezi
kterými si mohou děti najít smysluplnou
a zábavnou formu trávení času. Na veletrhu
volného času si děti vše vyzkouší a rodiče se
mohou pobavit s vedoucími.
Na výběr bude řada aktivit, jako je lezení
na horolezecké stěně, krasobruslení, skákání
na slack line, bojové umění, stanování, tancování a mnoho dalšího. Pro nejmenší budou připraveny soutěže, malování na obličej
a skákací hrad.
Akce proběhne 13. září od 15.00 do 18.00
na Farských humnech. Můžete se těšit na příjemnou hudbu a moderátora Milana Řezníčka.
Simona Dvořáková

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Radek
Zlesák
radní města
Žďáru nad Sázavou

Před základními školami bude bezpečněji
Rada města se na své červencové schůzi zabývala zvýšením bezpečnosti školáků
před žďárskými základními školami. V dnešní
době mnozí rodiče každodenně vozí autem
své děti do školy a ze školy. To však v době
vzniku škol nikdo nepředpokládal a okolní
infrastruktura není na takový nápor připravena. Obzvláště v ranních hodinách, kdy
děti přicházejí do školy, vzniká před školami
mnoho nebezpečných situací, které mohou
vést k nehodě s vážnými následky. Proto rada
4

města přistoupila k regulaci dopravy před
2. ZŠ, 3. ZŠ a 5. ZŠ. Dopravní poměry u 4. ZŠ
jsou složitější a úprava dopravního značení
by byla nedostatečná. Proto bude projektantem zpracována studie na celkovou úpravu
tohoto prostranství vč. stavebních úprav.
Nová lékárna na poliklinice
Rada města schválila záměr polikliniky
na zřízení nové lékárny v hlavní budově. Tato
lékárna nejenom v nájmu přinese městské
poliklinice nemalé finanční prostředky na její
další rozvoj, ale přispěje i ke zvýšení konkurence v této lokalitě, a tím zlepšení služeb
pro pacienty polikliniky vč. možného snížení
cen.
Provoz bazénu bude s příspěvkem města
Rada města přistoupila k minimalistické
variantě navýšení cen Relaxačního centra,
které jen částečně kryje navýšení nákladů
na provoz v poslední době. I nadále bude
tak město přispívat na provoz tohoto centra
přibližně 5 miliony ročně ze svého rozpočtu.

Tato částka obsahuje i náklady na bezplatné
využívání bazénu školami, školkami a sportovními oddíly.
Kvalita života se ve Žďáře zlepšuje
Na závěr si dovolím jednu velmi pozitivní
zprávu, která sice přímo nesouvisí s posledním zasedáním rady města, ale vychází z její
práce. Zároveň i z práce zastupitelstva města, šikovných místních podnikatelů, spolků
a občanů našeho města. Dle Indexu kvality
života sestavovaného projektem Obce v datech a konzultační společností Deloitte si
naše město v roce 2019 polepšilo hned o 15
příček a umístilo se na 54. místě z 206 porovnávaných měst v rámci celé ČR.
Index kvality života zahrnuje celkem 29
ukazatelů, které vyjadřují úroveň zdraví,
prostředí a dostupnost zdravotní péče, optimální materiální podmínky (práce, bydlení a vzdělání), dostatečnost služeb, ale také
vztahy mezi lidmi (například ve formě existence místních spolků).
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Vzniká nová Koncepce rozvoje města, ctí zásady Smart City
Jaké projekty a plány budou pro město
v následujících letech prioritou? Na to
odpovídá Koncepce rozvoje města, která vzniká v průběhu letošního roku podle zásad Smart City. Koncepce vznikala
na základě debat s odborníky z městského úřadu i z řad veřejnosti. Vyjádřit
se mohou i obyvatelé Žďáru, a to 17. září
v zasedací místnosti zastupitelstva.
Monitorování spotřeby energií a vody
jako součást energetického managementu
– Částečně zavedené
Monitorování spotřeby energií a vody
už funguje v některých základních a mateřských školách. Město ho postupně rozšiřuje
do všech ostatních budov. Pomocí sledování spotřeby je možné vymyslet úsporná
opatření. Jejich cílem je udržet současný
uživatelský standard a přitom omezit zbytečné náklady. Vhodně provedená opatření
mohou ušetřit až 60 % nákladů.

(např. z kultury, dopravy, o čistotě studánek…), a tyto jim přicházely na e-mail.
V současné době se připravuje výběrové
řízení na dodavatele. Spuštění Portálu je
plánováno na jaro roku 2020.
Rozšíření kamerového systému
- Připravované, odhadovaná realizace:
zima 2020
Dopravní kamerový systém městské
policie bude rozšířen o dvě nové kamery
na vjezdu do města od Hamrů a dvě u přechodu pro chodce na Havlíčkově náměstí.
Kamery pomohou zjistit, kolik procent aut
jsou pouze projíždějící, kolik jich připadá na lidi pravidelně dojíždějící do Žďáru
za prací a kolik aut je každodenní ježdění
Žďáráků po městě. Tyto informace budou
využity pro modelování vytíženosti žďárské silniční sítě a pro přípravu obchvatu
města.

Monitorování vodních zdrojů
- Zavedené
Čistotu vody ve studánkách Klafar, Salvátor, U Křiváku lze najít na webu města.
Stejně tak by do budoucna mohly přibýt informace o vodních přehradách v okolí města. Každá z nich má stanoveného správce,
který sleduje kvalitu vody, výšku hladiny
a udržuje alespoň minimální zůstatkový
průtok podle vodního zákona.

Hospodaření s dešťovou vodou v rámci
majetku města
- Připravované
Práce na projektu hospodaření s dešťovou vodou jsou už v plném proudu. Město
požádalo o dotaci na projektu k vhodnému
využití každé jednotlivé střechy. Ve správě
města je více než 50 budov a plocha jejich
střech přesahuje 45 tisíc čtverečních metrů
(pozn. red.: tj. více než Václavské náměstí
v Praze). Jen minulý rok z nich odteklo více
než 23 tisíc kubických metrů srážek.

Portál občana
- Připravované, odhadovaná realizace:
jaro 2020
Portál občana postupně zavádí česká
města (např. Pelhřimov, Chotěboř...), aby
obyvatelům usnadnila platby za komunální odpad nebo psy a vyřizování administrativy na Městském úřadu.
Portál občana umožní občanům, aby si
sami nastavili druhy zpráv, které je zajímají

Využití městských budov pro samozásobení energií
- Připravované
Z městských budov má na střeše fotovoltaickou elektrárnu pouze poliklinika.
Tato elektrárna byla postavena v době, kdy
bylo ekonomicky výhodné prodávat přebytečnou energii do sítě.
Dnes je výhodnější elektřinu spotřebovat přímo v místě výroby. Málokterá

městská budova má dostatečně vysokou
spotřebu energie a ukládání do baterií je
nákladné. Kde by se dala přebytečná energie využít, bude jedním z výstupů projektu
na využití střech městských budov, který
byl uveden výše.
Turistický portál a průvodce
- Nezavedené
Turistický portál a průvodce je obvyklou
součástí podpory turistického ruchu.
Ve Žďáře zatím nevznikla všeobecně přijatá turistická politika, podle které by se řídili
provozovatelé ubytování, správci památek, majitelé restaurací a další. Nejdříve je
potřeba najít systematický přístup a podle
něj vytvořit turistický portál a průvodce.
Prvním krokem bylo navázání spolupráce
s Vysokou školou polytechnickou Jihlava.
Chytré veřejné osvětlení
- Nezavedené
Chytré veřejné osvětlení umí ztlumit
intenzitu světla, když pod ním zrovna nikdo neprochází. Výsledkem jsou nižší náklady a omezení světelného smogu, což je
v CHKO Žďárské vrchy vítané.
Zdánlivě jednoduchý nápad je ale nutné
realizovat s rozmyslem. Intenzita osvětlení
je v různých situacích stanovena technickými normami. Případné stmívání a rozsvěcení je pro člověka nakonec nepříjemnější
než trvalé slabé či silné světlo. Další otázkou jsou ekonomické náklady. V některých
místech je čas osvětlení vyměnit, jinde se
to zatím zdaleka nevyplatí.
Mobilní aplikace pro úhradu parkovného
- Nezavedené
Mobilní aplikace pro úhradu parkovného je nenáročný nástroj, který běžně používají města srovnatelná se Žďárem (např.
Kolín). Výhodou aplikace je možnost prodloužení parkovací doby na základě upozorňující SMS. Samozřejmě je nutné ponechat i klasické parkovací stojany.
Parkovací dům
- Nezavedené
Plán na parkovací dům reaguje na nedostatek parkovacích míst ve městě. Možné jsou zatím tři lokality: na Bouchalkách
před sportovní halou, na parkovišti vedle
Střední zdravotnické školy a na centrálním
parkovišti. U každé varianty je nutné posoudit širší dopravní kontext. Je jasné, že
parkovací dům pomůže pouze obyvatelům
v blízkém okolí. Dopravní průzkumy ukázaly, že lidé obvykle nejsou ochotni parkovat
dál než 200 m od svého obydlí.

Obnovitelné zdroje a jejich využití jsou taktéž součástí chytrých měst

Foto: Matěj Papáček

Priority uvedené v Koncepci Smart City
jsou v souladu s potřebami našeho města.
Některé z nich jsou už částečně realizovány, nejméně dvě budou hotovy v příštím
roce. Projekty jako parkovací dům, využití
fotovoltaické elektrárny nebo podpora turismu vyžadují podrobnější analýzu.
(red)
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„Žďár má velký potenciál...,“ říká krajinářka Lucie Radilová. Spolu
s ní vyzpovídal Žďárský zpravodaj i architekta Zbyňka Ryšku
Jejich práce je ve městě vidět skoro nejvíc a lidé s ní denně přicházejí do styku.
Co přesně dělají a jak nad svojí prací
přemýšlí, říkají v rozhovoru pro Žďárský
zpravodaj městský architekt Zbyněk Ryška (ZR) a krajinářka Lucie Radilová (LR).
Kam se zeleň/architektura za dobu vašeho působení v Žďáře posunula?
ZR: Zdá se to sice jako věčnost, ale jsem
ve Žďáře teprve 3 roky. V přípravě projektů a staveb to není nijak dlouhá doba.
Za úspěch se dá považovat, když realizace je
do pěti let od architektonické soutěže. To se
nám v případě ulice Nádražní podaří. Do realizace jde první fáze „od pošty k Ivanovi“
a projekčně se připravuje pěší zóna s předpokládanou realizací 2020.
Zrekonstruovaly se dvě budovy příspěvkových organizací města pro sport a vzdělávání, a to objekt Vodárny a šaten pro fotbal
a tenis. To je příklad spolupráce s místními
projektanty a architekty. Bohužel projekty
byly soutěženy pouze na cenu a součástí
nebyla ani architektonická studie. Díky nasazení obou stran to myslím nakonec dopadlo slušně.
Celkem zdařilé jsou bytové domy na Klafaru III. Brzy už také porostou řadovky,
z nichž některé jsou velmi zdařilé.
Podařilo se také umírnit lidovou tvořivost
při zateplování bytových a kancelářských
domů. Především je to výrazná dominanta budovy Hasičské vzájemné pojišťovny.
Snad se lepší i situace fasád bytových domů
na Stalingradě. Velkou radost mám z nově
zrekonstruovaných domů vedle Věžičky,
kde jsme detailně vše řešili přímo na stavbě.
LR: Jsem ve Žďáře necelý rok a půl a na-

vazuji na započatou práci Zbyňka Ryšky.
Krajinářská architektura jako obor vstupuje
do veřejných prostor města, do krajiny, zasahuje ale i do péče o zeleň. Z témat dotýkajících se veřejného prostoru jsme nastartovali projekt Zelená páteř města – který se
týká oživení prostorů kolem řeky a revitalizace řeky. Koncept bych ráda v nejbližších
měsících představila veřejnosti a začala
připravovat některé části do realizace buď
formou architektonické soutěže, nebo malé
vyzvané soutěže pro architekty.
Jedním z prostorů Zelené páteře jsou
i Farská humna, kde díky grantu Nadace
proměny, dobrovolné činnosti Žijeme Žďárem a finanční pomoci Teleflexu a VHS vznikl malý pobytový prostor u řeky s molem,
lavicemi a grilem. Město dokončilo okružní
komunikaci, začne se se stavbou lávky. Byla
bych ráda, kdyby se příští rok podařilo dotáhnout alespoň 1. etapu revitalizace parku.
Jakým směrem teď vaše práce míří?
ZR: Připravené je prostranství kolem
Tvrze a kostela sv. Prokopa. Prostor měl být
původně pouze předlážděn po havárii inženýrských sítí. Přesvědčil jsem vedení města
a připravili jsme malou vyzvanou soutěž pro
architekty, z nichž byli vybráni Rusín a Wahla architekti. Výsledný architektonický návrh
měli příležitost občané vidět na pravidelném setkání.
LR: Další moje práce směřuje k nastavení pravidel pro aplikaci modrozelené infrastruktury ve městě. Principy práce se zelení
a hospodaření s dešťovou vodou jsou velmi
důležité pro udržitelný život ve městech
z hlediska oteplování klimatu a z toho pramenících důsledků. Pracuji na projektu kon-

Park a přestupní uzel mezi ulicí Výstavní a Veletržní při Mendlově náměstí v Brně Foto: Lucie Radilová
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cepce městských stromořadí, jehož součástí
je Revitalizace zeleně II., jejíž autoři jsou
manželé Součkovi, přední krajinářští architekti. Probíhá nultý testovací ročník rozšířeného projektu květnatých luk.
Moje práce na koncepci dětských hřišť
se více dotýká veřejného prostoru a postupná obnova hřišť začíná projekty na ulici Bří.
Čapků a Purkyňova.
Práce krajináře je ovšem i o vstupu
do okolní krajiny, kde pracujeme na projektech zlepšení průchodnosti krajiny, zvýšení
biodiverzity a retenčních schopností krajiny.
Samozřejmě jako krajinu chápu i lokalitu
průmyslové zóny Jamská. Zde je třeba nastavit pravidla pro její začlenění do města
a krajiny, udělat z urbánní pouště maximálně přátelské místo pro život.
Co vnímáte aktuálně jako nejpalčivější
problém Žďáru nad Sázavou?
ZR: Obecně je problém Žďáru poměrně řídké zastavění města. Respektive velké
procento veřejných prostranství v majetku a správě města. Na sídlištích 20. století
jsou domy ve společném vlastnictví majitelů bytů a prostranství je města. Ve zkratce
o půlku se musí začít starat majitelé bytů
a domů a o půlku se musí starat město,
s o to větším zájmem a nasazením.
Konkrétně největší problém je území
„za obchodními domy“ a prostor tzv. centrálního parkoviště a montovaného objektu
Lidlu. V současné době na to připravuji architektonickou soutěž a z ní by měla vzejít
studie celého území.
LR: Z pohledu krajinářského architekta
mi chybí jasná vize týkající se práce se „zelenými prostory“ města. Ale toto téma jde
ruku v ruce s urbanismem a myslím, že jsme
na dobré cestě si uvědomit potenciál města
a nastavit hierarchie hodnot a pomalu prostory transformovat.
Celkový obraz města se vždy skládá
z detailů a Žďár je typickým představitelem města se zakonzervovaným pohledem
na veřejný prostor. Použité materiály, mobiliář a typy zeleně jsou poplatné socialismu, popř. časným 90. letům, jsou morálně
zastaralé a nepotvrdily svoje kvality v kontextu času. Domnívám se, že pokud chceme
město „soudobé“, spojené s okolní krajinou,
město významné památky UNESCO, je čas
začít uklízet…
Aktuálně se napříč společností řeší problematika ekologie a ekologických cílů, protože lidé některé důsledky pociťují na vlastní kůži (nedostatek vody, kůrovec, horko
ve městech…).
Jak vaše práce může přispět ke zlepšení
situace?
ZR: Problém bych rozdělil na krajinu
a město. V krajině se musí změnit systém

ní studii a projekty veřejných prostranství
a domů pro více než třiceti hektarový areál
Kamencového jezera. Dále jsme v procesu projednávání regulačního plánu přednádražního prostoru a průtahu městem
v Přerově. Dokončuje se Muzeum českého
ovocnářství a destilátů, tzv. Distillery Land
v Praze na Klárově, u Bílé botky, v bývalém
domě herečky Budínové. Otevřeli jsme druhou lávku pro pěší a cyklisty v Uherském
Brodě. Vyhráli jsme letos v létě architektonickou soutěž v Říčanech na komunitní centrum. A můžu dál pokračovat….

Vstupní prostranství Kamencového jezera

zemědělství a lesnictví, ale v tom nejsem
odborník. Ve městě je řešení zahušťovat stávající zastavěné plochy a nerozšiřovat město do krajiny. Dále ve veřejných prostranstvích sázet správně velké stromy a počítat
s modrozelenou infrastrukturou.
LR: Vnímám Žďárské vrchy a celou Českomoravskou vrchovinu jako naprosto zásadní
území v kontextu České republiky. Krajina
ztrácí původní fungující měřítko a projevují
se systémové chyby, které jsme zapříčinili
svým hospodařením zaměřeným na výnos
ve spojení s nedostatkem citu k vnímání
fungujících vazeb v přírodě…
Klíč k úspěchu veškeré naší práce v krajině je v poučení se z fungujících zachovaných
krajinných struktur. Musíme obnovit původní vlastnosti krajiny závislé na hydrogeologických a ekologických vlastnostech území,
nastavit biodiverzitu obnovované krajiny
tak, aby se systém stal opět soběstačným.
Musíme přestat přetlačovat přírodu a musíme ji začít naslouchat.
Ve městě je situace trochu složitější, ale
máme celou řadu nástrojů, jak významně přispět k lepšímu životnímu prostředí
ve městě, a tím i v krajině.
Jak se vám spolupracuje s městem Žďár
nad Sázavou a jak po dvou letech tuhle
spolupráci hodnotíte?
ZR: Rád bych, aby bylo město naplněné
– bydlením, pracovními příležitostmi a službami, kvalitními veřejnými prostranstvími
se stromy. Naše kancelář se jmenuje „refuel“, což volně přeloženo znamená podnítit
nebo naplnit. O to se také ve Žďáře snažím.
LR: V projektech, na kterých pracuji
s atelierem Sendler – Babka, se vždy snažíme, aby město jako investor táhlo za jeden
provaz, protože jinak nelze očekávat dobrý
výsledek. Ve Žďáře mě překvapuje, jak je
vedení města a úřad ve svých vizích nekonzistentní a jak moc zasahuje do mé práce
princip zakonzervovaných přístupů v tvor-

Foto: Zbyněk Ryška

bě města a péči o zeleň.
Kdyby město mohlo udělat jenom jednu
věc, co byste mu ve své oblasti doporučili?
ZR: Aby neztratilo směr, který za poslední dobu nabralo. Takovou praktickou věcí by
bylo soustředit všechny investice na jeden
odbor. Dnes každá příspěvková organizace a různé odbory rozhodují o investicích
do architektury a staveb samostatně. Je
dost složité to všechno koordinovat.
LR: Důvěřovat architektům a krajinářům,
za nimiž je vidět kvalitní práce. Tito jsou pak
schopni zkoordinovat velké kvalitní týmy
specialistů, není jim lhostejná kvalita odvedené práce, chtějí dosáhnout co nejlepšího
výsledku… Město má pak mnohem méně
práce s hlídáním kvality a profesní úrovně
projektů.
Jaké město v České republice i ve světě je
pro vás příkladem? (jeden v oblasti architektury, druhý v městské krajinařině)
ZR: Už je to asi únavné, ale pořád je to
Litomyšl. Spíše jde o to, jak se to stalo. Paní
architektka Vydrová tam působí od roku
1991 a její činnost byla oceněna Cenou
ministerstva kultury. Městským krajinářem
je tam Zdeněk Sendler. Nutno také říci, že
starostové a rada města se architektuře věnují dlouhodobě a město investuje velké
množství peněz a energie. Dalším aspektem
je obsazení klíčových úřednických postů.
Antonín Dokoupil je mezi architekty téměř
legendou.
No máme s kolegyní Radilovou co dělat,
ale zase na to máme, dá-li bůh, dalších 25
let.

LR: Náš ateliér Sendler - Babka je poměrně výkonný, takže jen stručný výčet nejaktuálnějších zajímavých akcí:
Už šestým rokem spolupracujeme s Florou Olomouc, kde pracujeme na vzkříšení
jednoho z nejdůležitějších zahradně-architektonických areálů v Evropě. Pro město
Strážnice zpracováváme projekt přístaviště
na Baťově kanále se všemi urbanistickými
návaznostmi na město, Skanzen apod. V Havlíčkově Brodě se letos dokončila první etapa obnovy parku Budoucnost, další etapy
se připravují projekčně. Do realizace právě
vstupují dva brněnské parčíky, pracujeme
na projektu obytných souborů na novém
jižním Brně. Pro několik obcí zpracováváme
koncepce systémů zeleně a navazující krajinářské projekty. Máme řadu akcí v Praze.
Spolupracujeme na projektech s významnými architekty jako Josef Pleskot, Aleš Burian
a Gustav Křivinka, Atelier 8000, 69, Projektil,
Radko Květ, Refuel, Fišer + Shromáždilová,
Chybík + Krištof… Soutěžíme - pořád, jsme
v soutěžních komisích, přednášíme…
Máte nějaký opravdu velký sen (třeba
i nereálný), který byste ve Žďáře chtěli
realizovat?
ZR: Rád bych zorganizoval kvalitní architektonickou soutěž na zázemí kostela
na Zelené hoře a aby se do Žďáru taky jezdilo za soudobou architekturou, nikoliv jen
za tou barokní.
LR: Žďár má podle mne velký potenciál,
vidím možné výsledky na každém kroku.
Ráda bych tento obraz minimalistické udržitelné krajinařiny s čistými architektonickými
detaily a funkčními živými veřejnými prostory viděla za 25 let na živo.
Děkujeme za rozhovor.

(red)

LR: K tomuto nemám co dodat, navíc
Litomyšl jako kolegyně Zdenka Sendlera vidím i „zevnitř“.
Jaké jiné projekty aktuálně kromě těch
městských děláte?
ZR: V naší kanceláři zpracováváme územ7

Aktuality

Novinky na poliklinice: dokončení 4. patra a nová lékárna

nomickou situaci ale zhoršují i vnější vlivy.
Například stát nařídil zvýšení platů pracovníků ve zdravotnictví, ale finanční zdroje
z úhrad od pojišťoven zvýšení zdaleka nepokryjí.
Největším přínosem letošního roku
je dohoda o pronájmu prostor v budově
polikliniky. Hned u hlavního vchodu tam
nově vznikne lékárna. Protože v budově
polikliniky sídlí většina lékařů ve městě, je
její budova pro provozování lékárny ideálním místem. Z této situace ale poliklinika
v uplynulých dvaceti letech neměla žádný
profit. Po důkladné diskusi byl vyhlášen

Vodoléčba v plném proudu
Rehabilitační procedury vodoléčby
v nově zrekonstruovaných prostorách už
běží na plný provoz. Jsou mezi klienty kladně hodnocené, ovšem kapacita rehabilitačního oddělení je naplněna a poptávka převyšuje možnosti. „K dalšímu rozvoji bychom
rádi přijali do kolektivu nové rehabilitační
pracovníky, ale v současné situaci na trhu
práce je to obtížné. Chystáme ještě drobné
stavební úpravy a pravidelnou obnovu přístrojového vybavení na rehabilitačním oddělení,“ komentovala situaci ředitelka Polikliniky Žďár nad Sázavou, Ilona Komínková.
4. patro
Nejvyšší patro v budově polikliniky využívá jenom částečně rodinné centrum
a kontaktní místo pro seniory. Větší část
čtvrtého patra, ani po třiceti letech, nebyla nikdy dokončena a je to prázdný skelet.
„Chystáme vypracování studie variant dispozičních řešení volných prostorů pro nové ordinace. Zároveň jsme oslovili některé renomované poskytovatele zdravotních služeb v celé
republice, zdali by neuvažovali o pronájmu
prostoru jako celku a zafinancovali by nutné
stavební úpravy,“ upřesnil záměr starosta
Martin Mrkos.
Město versus kraj
Kraj, v přenesené působnosti státu, vede
a kontroluje výkon státní správy ve zdravotnictví. Kraj má ze zákona o zdravotních
službách taktéž odpovědnost za organizaci a zajištění Lékařské pohotovostní služby
(LPS). Každodenní realita je taková, že pro
občany Žďáru provozuje kraj LPS v Nemocnici v Novém Městě na Moravě. Ve více než
dvacetitisícovém městě hradí fungování
LPS město ze svého rozpočtu, i když k tomu
nemá žádnou zákonem danou povinnost.
Položili jsme stejnou otázku krajskému

Dnes nevyužité 4. patro polikliniky
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záměr na provozování lékárny. Rada města
jednohlasně odsouhlasila nabídku společnosti NOBIS. Nový nájemce se zavázal platit dvojnásobnou výši nájmu než současný
nájemce VZP, a to na dvojnásobné ploše,
protože využije i přiléhající sklepní prostory. Pro polikliniku je to navýšení ročního
příjmu o více než 300 tisíc korun. Prostory,
které firma na své náklady zrenovuje pro
lékárenský provoz, po uplynutí nájemní
doby připadnou městu. Na nového nájemce byl vypsán veřejný záměr, do kterého se
i přes předem avizovaný zájem několika
subjektů přihlásil nakonec jediný uchazeč.

„S VZP jsme záměr opakovaně konzultovali. Navýšení nájemného v těchto lukrativních prostorech pro ně nebylo přijatelné.
Spolupracujeme v hledání nového umístění
v našem městě. VZP je solidní a seriózní partner, i proto byla výpovědní lhůta vstřícně
prodloužena ze smluvních 3 měsíců na komfortnějších 6,“ zaznělo v komentáři paní ředitelky Komínkové.
Dle údajů České lékárnické komory a
zkušeností ze světa je optimální stav jedné
lékárny na 3 tisíce obyvatel. Takovým klíčem by ve Žďáře mělo být přibližně sedm
lékáren.
(red)

Ministr průmyslu Havlíček navštívil Žďár.
Na stole byla i průmyslová zóna Jamská

Nově zrekontruovaná vodoléčba již několik měsíců slouží pacientům

náměstku pro zdravotnictví Vladimíru Novotnému a zastupiteli města Radku Černému.
Proč je provozovatelem pracoviště LPS
ve Žďáře nad Sázavou město Žďár a nikoli Kraj Vysočina?
„V České republice neexistuje stejná koncepce a model LPS. Kraj by měl LPS organizovat, ale nemá žádné pravomoci směrem
k soukromým lékařům. Proto asi nejrozšířenějším modelem se stal provoz LPS v rámci
nemocnic jednotlivých krajů. Nad rámec
se k této organizaci přidávala města, která
ze svého rozpočtu chtěla přispět k ještě větší dostupnosti této péče pro svoje občany.
A právě to je model, který před mnoha lety
zvolil i Žďár nad Sázavou a není jediným,
kde se na tom dobrovolně zastupitelé shodli.

Foto: Matěj Papáček

Foto: Matěj Papáček

V této chvíli existuje Koncepce primární péče
ministerstva zdravotnictví. Ta jasně preferuje kvalitní poskytování LPS v ordinacích
se zázemím urgentního příjmu. Tedy LPS,
kde se při větším problému může okamžitě
lékař této ambulance obrátit na specialisty
z emergency. Tento model splňuje prakticky
jenom Nemocnice v Novém Městě na Moravě. Samozřejmě, že kraj na provoz těchto ambulancí doplácí několik miliónů korun. Ale je
to veřejná služba pro celý kraj a samozřejmě
v tomto případě i okres. A vždy to bude mít
někdo blíž, jiný dál. Na rozdíl od některých
kolegů bych chtěl naopak poděkovat nemocnici a personálu v Novém Městě za kvalitní
péči nejenom v oblasti LPS, a to i pro náš
Žďár nad Sázavou,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví,
Vladimír Novotný.
„Rozumím účelnosti mít LPS v areálech
bývalých okresních nemocnic, ale všichni
víme, že Žďár svoji nemocnici nemá a mělo
by se to logicky zohlednit. Na provoz LPS přispívá kraj v řádech milionů každé nemocnici,
ale také ne všem stejně. Jihlavská nemocnice dostává více než ostatní, asi to má řádné
odůvodnění, ale to situace v našem městě
taky, tak proč ta bezohlednost. Loni navýšil
Kraj provozní dotace nemocnicím o 100mil.
A my tady nemáme zastání za náklady kolem 1 mil. ročně, které musí platit město.
Přitom každý ošetřený klient snižuje náklady LPS v novoměstské nemocnici. Ale není
to jen o ekonomických ukazatelích, tohle je
ukazatel kvality života v našem městě. Když
se nechce, je to horší, než když se nemůže,“
reagoval ortoped Černý.
Ekonomická stabilita
Poliklinika se snaží najít další způsoby,
jak zvýšit své příjmy. Dnes odvádí městu
nájem a to poskytuje své příspěvkové organizaci investiční a provozní dotace. Eko-

Ve čtvrtek 15. srpna navštívil Žďár ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Sešel se na jednání se zástupci města,
místních firem a ředitelem střední průmyslové školy.
Vedení města se s ministrem Havlíčkem
bavilo o připravovaném rozšíření průmyslové zóny Jamská. Dohodli se na spolupráci města a CzechInvestu a na konzultacích
s Ministerstvem průmyslu a obchodu při
administrativě a budování nové průmyslové zóny.
Se zástupcem společnosti DEL a.s. Jiřím

Kabelkou a zástupcem společnosti ICE Industrial Services a.s. Tomášem Vránkem
rozebíral ministr Havlíček podporu technologických firem z oboru automatizace a robotizace. Zmínili třeba zapojení českých
firem do rozvoje jaderné energetiky nebo
problematiku kybernetické bezpečnosti.
Poté ještě s ředitelem VOŠ a SPŠ Žďár
nad Sázavou Jaroslavem Kletečkou debatovali o možnostech škol ve výuce technických oborů. K tomu ministr ocenil kvalitní
spolupráci místní průmyslové školy s firmami ve městě.
(red)

Ministr Karel Havlíček ve Žďáře

Foto: archiv

Ve Žďáře nad Sázavou přibude nová služba chráněného bydlení
V září letošního roku odstartuje Kraj Vysočina výstavbu dvou bezbariérových
rodinných domů v ulici U Křížku ve Žďáře nad Sázavou, které budou určeny pro
poskytování pobytových sociálních služeb. Výstavba vznikne v rámci již započatého procesu transformace příspěvkové organizace Kraje Vysočina, kterou je
Domov Kamélie Křižanov.
“Jde o změnu organizace z ústavního

Ilustrační foto

typu na komunitní typ pobytových sociálních
služeb, které budou poskytovány o menší kapacitě v běžné zástavbě měst a obcí po celém
kraji,“ přibližuje Pavel Franěk, 1. náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.
V nově vystavěných budovách bude
poskytována služba domov pro osoby se
zdravotním postižením a služba chráněného bydlení, které jsou určeny pro dospělé
osoby s mentálním a kombinovaným po-

Foto: Domov Kamélie Křižanov

stižením.
„Město Žďár prodejem pozemků pro tyto
domy vychází vstříc další potřebné sociální
službě, po které rodiny s osobou se zdravotním postižením dlouho volaly. Do nových
domů se v první řadě nastěhují klienti příspěvkové organizace Domova Kamélie Křižanov, kteří ze Žďáru nad Sázavou pochází,
nebo zde mají vazby na svoji původní rodinu. V případě uvolnění kapacity bude služba sloužit především pro občany Žďáru nad
Sázavou a okolí, kteří spadají do této cílové
skupiny,“ doplňuje Josef Klement, místostarosta Žďáru.
Celkem ve Žďáře nad Sázavou vznikne
12 lůžek, v každém domě jich bude 6. Objekty budou vybaveny jako běžné domácnosti, avšak uzpůsobené pro osoby s různým charakterem postižení. Klientům bude
poskytovat pomoc odborný personál, který
bude mít v objektech svoje zázemí. Stavba
by měla být dokončena ke konci roku 2020.
Provoz služeb bude zahájen v prvním čtvrtletí roku 2021.
Více informací je možné nalézt na webových stránkách Domova Kamélie Křižanov www.domovkamelie.cz. Na stránkách
bude zprovozněna virtuální prohlídka jednotlivých komunitních domácností, které
již Domov Kamélie provozuje.
(red)
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Městský úřad informuje

Aktuality

Slavnosti jeřabin

Rozbor studánek

Ztráty a nálezy

Záchranu uměleckých děl trénovali žďárští hasiči na Zámku Žďár

Letošní slavnosti jeřabin jsou už skoro
ve třetině. Ještě se můžete těšit na Jaroslava Hutku, Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda nebo Punkovej večírek.

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru

Studánka U Křiváku
pitná
6. srpna 2019, 7.50

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru

Studánka Salvátorka
pitná
6. srpna 2019, 8.05

Netradiční cvičení zažili žďárští dobrovolní hasiči se svými kolegy z Veselíčka.
V Barokní galerii na Zámku Žďár trénovali záchranu uměleckých děl před zatékající vodou.

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru

Studánka Klafar
pitná
6. srpna 2019, 8.20

ZtracenoNalezeno
Diář 
u restaurace Ford
Svazek klíčů
Havlíčkovo náměstí
Svazek klíčů
ulice Nádražní
Chytré hodinky
před poštou
Katička zdr.pojištění
prodejna Albert
Obal + karty
prodejna Albert
Platební karta
u Hypernovy
Prstýnek
u budovy Národní fronty
Mobilní telefon
na Klafaru
Svazek klíčů
schody u Barborky
Sportovní bunda
u zimního stadionu
Mobilní telefon
v autobuse
Telefon, hotovost
ulice Žižkova
Svazek klíčů
parkoviště u polikliniky
Svazek klíčů
ulice Okružní
Klíč od vozu
náměstí Republiky
Vodítko na psa
Libušín
Svazek klíčů
u Staviště
Mobilní telefon
Convent
Svazek klíčů
ulice Okružní
1 ks klíče
na cyklistické stezce

Slavnostní zahájení obstarali hudebníci
z Venkovské kapely. Následovalo promítání
letního kina za Domem kultury, studentský
houslový koncert v Zámku Žďár nebo akce
Rozhodni se sám na Farských humnech.
Za návštěvu určitě stojí i Santiniho barokní slavnosti nebo Farmářské trhy. Festival
skončí 15. září. 
(red)

Informace o stavu vody je garantovaná

Ample strike sestřelí Žďár nad Sázavou. Kryjte se
Od konce srpna do 20. září se v Česku
koná další ročník mezinárodního vojenského cvičení Ample Strike.
Ani letos se Ample Strike nevyhne Žďáru. Cvičení provází přelety letadel nebo
vojenská technika na silnicích. To se týká
i našeho města. Letecké koridory armáda
vytyčila asi 5 kilometrů severovýchodně
a 10 kilometrů jihovýchodně od Žďáru.
Nejvíce přeletů je naplánováno mezi 2.
a 13. zářím od 9.00 do 23.00 hodin. Noční
lety se armáda pokusí omezit na minimum.
Kromě České republiky se cvičení zúčastní pět zahraničních armád aliančních
zemí. Konkrétně to jsou Maďarsko, Německo, Slovenská republika, Spojené státy

americké a Velká Británie. Letos se cvičení
zúčastní méně vojáků než v minulých letech. Více než 500 českých vojáků doplní
asi 250 příslušníků armád aliančních zemí.
Hlavním cílem cvičení je sladit piloty
taktického letectva, předsunutých leteckých návodčích a pozemních sil v mezinárodním prostředí. Konkrétní civčení jsou
naplánována podle scénářů z reálných
bojů.
Kromě českých vrtulníků Mi-35/24 se
do cvičení zapojí i letouny L-159 nebo Jas
39 Gripen. Německá armáda bude operovat s Eurofightery a Američani přiletí se
strategickým bombardérem B-52 Stratofortrest.
(red)

Podle scénáře cvičení měl vítr silně
poškodit střechu galerie, do které začalo po intenzivním dešti zatékat. Cenná
umělecká díla byla vážně ohrožena prosakující vodou, a proto se velitel zásahu,
po prozkoumání místa, rozhodl tato díla
evakuovat a provizorně uskladnit. Fiktivní
umělecká díla evakuovalo dvanáct hasičů
ve spolupráci s vedením galerie, podle předem daných evakuačních listů. Všech de-

set předmětů, mezi kterými byly jak sochy
i obrazy, stihli hasiči evakuovat i zaevidovat
během osmi minut po začátku zásahu.
Po skončení a vyhodnocení zásahu se
zasahující hasiči a hosté seznámili s evakuačními listy ke konkrétním uměleckým
předmětům, které se v Barokní galerii nacházejí. Cvičení sledovali pozvaní zástupci
města, hasičské jednotky Pražského hradu,
HZS Kraje Vysočina, majitel zámku hrabě
Kinský a další hosté.
Taktické cvičení hasiči pořádali pod záštitou mezinárodního projektu European
Rescue Academy, který se věnuje praktickému výcviku hasičů a personálu muzeí při
záchraně uměleckých děl. Hlavním part-

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

Víte, že...
... na začátku září nebude probíhat klasická odstávka Relaxačního centra? Veškeré
kontroly a údržba se stihly udělat během
letní odstávky z důvodu celoměstského
zastavení přítoku horké vody.

Hasiči během cvičného zásahu v Barokní galerii žďárského zámku

Foto: archiv JSDH

nerem v projektu jsou francouzští hasiči,
se kterými členové jednotky absolvovali
ve Francii několik odborných stáží.
„Za významnou pomoc a podporu tohoto
projektu patří velké poděkování panu hraběti Constantinu Kinskému a Městu Žďár nad
Sázavou, ale i členům zásahových jednotek
města Žďáru nad Sázavou, bez kterých by
nebylo možné tento projekt v takové míře
realizovat,“ říká velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Žďár nad Sázavou
David Partl.
Cvičení je zároveň prvním krokem pro
zahájení činnosti školícího a výcvikového
střediska Žďár nad Sázavou. To bude mimo
jiné školit hasiče i personál muzeí, jak
evakuovat umělecká díla a jak zpracovat
evakuační listy. Evakuační plány mobiliáře
budou postupně zpracovány na všechny
důležité objekty Zámku Žďár.
U příležitosti zahájení činnosti výcvikového střediska byla podepsána dohoda
o vzájemné spolupráci a pomoci mezi Kinský Žďár a.s, Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a European
Rescue Academy z.s.
(red)

Žďárské Relaxační centrum mění ceník služeb
Po několika letech mění Relaxační
centrum ceny vstupného do bazénu,
wellness i do solné jeskyně. Vstupné
vzroste od 1. září asi o desetinu, hlavně
kvůli vyšším mzdám a cenám energií.

Recepce Relaxačního centra
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„V posledních letech se žádná větší zdražení neděla, jde o přirozený ekonomický
vývoj. Ceny žďárského Relaxačního centra
jsou stále srovnatelné s ostatními provozy
podobného typu. Koneckonců rostly i mzdy,

Foto: Matěj Papáček

takže z hlediska kupní síly by vlastně neměl
návštěvník zdražení v peněžence nijak pocítit,“ říká Martin Mrkos, starosta města.
Kvůli zvyšujícím se mzdám a cenám
energií bude provoz Relaxačního centra
o asi 800 tisíc korun dražší. Na jeho provoz
město každoročně přispívá částkou zhruba 5 milionů korun, která slouží na pokrytí
provozní ztráty. Pokud by měl ceník odpovídat provozním nákladům, představovalo
by to navýšení asi o 56 % proti stávajícím
cenám. Rada města ale rozhodla, že takovou částkou nebude návštěvníky zatěžovat
a zvýší ceny o přiměřených 11 %. Toto zvýšení cen by mělo pokrýt vzrůstající náklady
na mzdy a energie.
Nově tedy bude 75 minut v bazénu stát
105 korun místo původních 95 korun. Cena
90 minut ve wellness vzroste ze 120 korun na 140 korun. Cena za návštěvu solné
jeskyně bude naopak nižší, a to 90 korun,
oproti původním 100 korunám. Kompletní
ceník a veškeré informace o provozu najdete na webu www.bazen-zdar.cz.
(red)
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Anketa pro zastupitele města

Anketa pro zastupitele města

V zářijovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Jak se Vám líbí kulturní akce ve městě? Co dalšího byste doplnili? 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.

V zářijovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Jak se Vám líbí kulturní akce ve městě? Co dalšího byste doplnili? 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.

Kultura a Žďár, dobře je jim spolu, si myslím. Dříve jsem jezdil do Polné na skvělá
představení i koncerty Uriah Heep, Jethro
Tull atd. Obě šikovné organizátorky skončily, skončilo i kulturní hodování. Nyní jezdím na Colours of Ostrava. Díky své erudici
a nadšení dovedla Zlata Holušová festival
do první světové ligy. U nás ve Žďáru také
máme zkušený a úspěšný tým pod znač-

kou Kultura-příspěvková organizace města a doufám, že kreativní a nadšený bude
ještě dlouho. Máme neuvěřitelné množství
dalších aktivních organizátorů, skupin,
sborů, divadelníků, výtvarníků, tanečníků,
hudebníků. Fascinuje mne i návštěvnost
a poučenost žďárského publika. Moje přání: Udržet to a mít z toho radost.

Žďár má v oblasti kultury co nabídnout,
ať z novějších akcí, jako je Den Žďáru, Santiniho barokní slavnosti a letní kino, nebo
těch s tradicí jako Horácký džbánek, Festival Pod Zelenou horou, Slavnosti jeřabin
či jedinečné Concentus Moraviae a KoresponDance. Renovované Kino Vysočina
patří k nejnavštěvovanějším kinům v ČR.
Vybrat si můžeme z bohaté nabídky diva-

del, koncertů a akcí PO Kultura. Výborně
funguje knihovna s pestrou nabídkou služeb a naše Základní umělecká škola či muzeum. Zapomenout nesmíme na aktivity
rodiny Kinských v Zámku Žďár či farnosti
na Zelené hoře. Cílem do budoucna je akce
dále zkvalitňovat, propojovat a podporovat ty nové, a to napříč kulturními odvětvími a žánry.

Město Žďár se může oprávněně chlubit svými kulturními akcemi a to jak co
do množství různých akcí, tak i jejich kvalitou. Domníváme se, že příspěvková organizace Kultura odvádí spoustu velmi kvalitní práce a v jejím portfoliu si snad každý
občan najde tu oblast, která mu vyhovuje,
nebo která je mu blízká. Náplň jednotlivých
kulturních akcí skutečně obsahuje téměř

vše, co lze očekávat v průřezu celého spektra kultury a umění. Pokud bychom měli doporučit ještě nějaké doplnění, pak pro dokonalý obrázek kulturního života ve městě
zatím chybí projev tzv. pouličního umění.
Náměstí přímo vyzývá k umožnění prezentace malých kulturních nebo chceme-li říci
netradičních skupin např. ve formě uměleckých jarmarků.

Město Žďár nad Sázavou má výhodu proti jiným městům. Je zde památka UNESCO
a mnoho staveb, které jsou odkazem historie. Funguje spolupráce města s rodinou
Kinských, která je vlastníkem Zámku Žďár,
máme dva krásné kostely, jedním z nich je
bazilika. Spolupráce s církvemi je na vysoké
úrovni. Všechny kulturní akce jsou rozloženy do průběhu celého roku, podařilo se zavést skvělou akci Den Žďáru, která přitahuje

stále větší množství občanů. Zavedla bych
některé nové akce, které by se zaměřily na
historické tradice v čase vánočním a velikonočním. Mohly by se pořádat akce pro děti,
zejména v čase jejich prázdnin a to nejen
letních. Mohou to být poznávací akce o historii města nebo o životním prostředí kolem
nás, o životě stromů, o vodě a její nenahraditelnosti.

Kulturní nabídka je u nás pestrá, protože
ji často tvoří nadšenci, kteří to dělají z lásky,
zdarma a ve volném čase. Patří jim veliké
poděkování!
Osobně nikdy nezapomenu na skvělé
filipínské madrigalisty, vystoupení Hradišťanu nebo koncerty Hany Hegerové. Každý
rok se těším na Klášterní noc. A díky ZUŠce, Žďáráčku, Svatopluku, FONSu, C-Voxu
a dalším si kulturu dopřáváme i z vlastních

zdrojů.
Možná si občas povzdechneme, že se
nám program přímo nestrefil do vkusu
nebo že bychom uvítali nějakou slavnější
hvězdu.
Hvězdy ale patří k výjimečným příležitostem, například k oslavám 300 let Zelené
hory, které nás čekají 27. září 2022. Pojďme
už dnes přemýšlet, jak toto zcela mimořádné datum prožijeme.

Kultura ve městě je léta na velmi dobré
úrovni. Tradiční akce byly rozšířeny o Den
Žďáru a aktivity žďárského Zámku, který se
stal výrazným producentem kulturních programů a akcí ve městě. Lidé se baví a město „žije“. S tím souhlasím, ale je to správný
postup? Některým organizacím násobně
stouply granty na pořádání kulturních akcí.
A v rozpočtu města se postupně dostáváme
do záporných čísel, zmizela rezerva a začí-

nají se brát úvěry…Nelíbí se mi takové hospodaření. Vždyť každá rodina musí nejdříve
někde bydlet, chodit do práce a teprve pak
jezdit na dovolené a bavit se. Nezapomíná
město např. rozšířit průmyslovou zónu pro
další pracovní možnosti, nezapomínají na
bydlení a dopravu?

Každý máme jiný vkus. Tak třeba v hudbě se někomu líbí rock jinému country.
A někdo má zase rád ticho. Někomu se
zdá, že je kulturních aktivit mnoho, jiný by
ubral. Ale jako vždy v minulosti je kultura
v našem městě doplněná aktivitami Zámku na velmi dobré úrovni. Snad si vybere
každý. Není třeba žádných bombastických
akcí, aby se lidé bavili. Vážíme si aktivit

mladých, jejich setkávání, třeba i u klavíru.
A dovolíme si malý tip. Udělejme prostor
pro pravidelná hudební nebo třeba divadelní setkání na náměstí. Umělecká škola,
mladé kapely, ochotníci. Pokud máte nějaký nápad, jste aktivní a chcete ho zkusit
prosadit, tak nám napište. Třeba to bude
něco, co skutečně Žďár oživí.

Jaroslav
Ptáček
zastupitel
ODS

Petr
Stoček
zastupitel
KSČM a SPOZ

Zbyněk
Vintr
zastupitel
KDU-ČSL

Vladimír
Novotný
zastupitel
ČSSD

Martin
Mrkos
zastupitel
ŽŽM

Ludmila
Řezníčková
zastupitelka
ANO 2011

Miloslava
Brychtová
zastupitelka
Změna 2018

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

Jan
Havlík

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP 09 a Svobodní
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Hodnotit kulturní akce je velmi subjektivní, proto si místo hodnocení dovolím
však jedno srovnání. Pocházím z Tišnova a vždy se při návštěvě u rodičů začtu
do městského zpravodaje a vidím, kolik
krásných akcí se v tomto malém městě
děje (asi 20 promítání letního kina, výstava minerálů světového rozměru, dvě velmi
aktivní galerie, lidé se každou sobotu se-

tkávají na farmářských trzích atd.). V rámci
Koruny Vysočiny, kam patří i Tišnov, může
být velkým přínosem výměna zkušeností
nebo i některé společné akce. Všechny věci
vždy závisí na aktivitě lidí a na tom, zda je
dokážeme dostatečně podporovat, nejen
finančně. O to více si cením lidí, kteří se
na všech velkých i drobných akcích podílejí.

zastupitel
Změna 2018

K nedostatku zubařů
V minulém Žďárském zpravodaji se paní
zubařka a zastupitelka Bílková (ŽŽM) podivuje nad hlasováním zastupitelů Změny
2018 ve věci dotace 300 tis. Kč pro zubaře

s praxí ve Žďáře nad Sázavou. Dotaci, která
může přilákat nové zubaře, ale současně
zvýší cenu převáděného kmene pacientů
a tím i náklady začínajícího zubaře. Škoda,
že paní zubařka ve svém příspěvku neuvedla nebo neodpověděla na všechny dotazy, které zastupitelé Změny 2018 na jednání uvedli.
Nedostali jsme odpověď na dotaz, proč
se veřejná podpora vztahuje pouze na zubaře, když ve městě léta chybí i další lékařské obory, jako např. psychiatr, diabetolog
atd. Nikdo neodpověděl, proč místo dotace
nebo budování další lékárny v budově Polikliniky město nevybuduje a nepronajme
zařízenou zubní ordinaci, když právě ordi-

nace a její vybavení je tím nejnákladnějším
pro začínající zubaře. Ordinace a vybavení
by navíc zůstala v majetku a v dispozici
města. Pokud se paní zubařce jeví srovnání s jinými nedostatkovými profesemi jako
nezodpovědné a pokrytecké, tak ať se zkusí
zamyslet, zda tato dotace je zdůvodnitelným zvýhodněním jedné profese vůči těm
ostatním. Nejsem „šťastlivcem“, který nepotřebuje zubaře, a 13 let za ním dojíždím
mimo město. Špatnou dostupnost tedy
zažívám, jak se říká- na vlastní zuby. Zároveň jsem však navrhl, dle mého názoru, pro
město lepší a nediskriminační řešení pro
zajištění zubařů přímo na Poliklinice.
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Sociální služby

Kultura

Co dělá Rodinné centrum Srdíčko, Family Point nebo Senior Point?

Den venkova bude zabarvený do žluta. Hlavním tématem je „Včela“

Kdo jsme
Rodinné centrum Srdíčko je zařízení,
které poskytuje komplexní servis rodičům
ve všech fázích rodičovství. Jsme dynamická služba otevřená potřebám doby a rodiny. Na návštěvníky u nás čeká rodinná atmosféra a tým kvalifikovaných pracovníků
připravených sdílet s nimi radosti i starosti
rodičovství.
Family Point je kontaktní místo, které
poskytuje rodičům možnost postarat se
ve veřejném prostoru o své děti. V klidném
a přátelském prostředí mohou rodiče zajistit
základní potřeby svých dětí, společně si odpočinout a využít prostor dětského koutku.
Rodičům poskytujeme informace o službách
a programech pro rodiny ve městě a okolí, organizujeme pro ně besedy, přednášky
a další akce, pomáháme zprostředkovat sociální a kariérní poradenství.
Senior Point je moderní vzdělávací a kulturní centrum pro setkávání seniorů. Poskytuje informace o sociálních službách a institucích, nabízí bezplatný přístup na internet,
organizuje akce, cvičení, besedy a přednášky pro seniory, informuje o událostech
a kulturních akcích ve Žďáře nad Sázavou
a okolí. Senioři mohou využit i bezplatného
poradenství v Alzheimer poradně Vysočina.
Nabízíme klidné a přátelské prostředí k popovídání si.
Zřizovatelem všech tří zařízení je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

Třetí ročník oblíbené rodinné akce, kde
se potkává živá příroda se živou kulturou, vypukne v areálu Zámku Žďár nad
Sázavou 28. září od 10 do 18 hodin.

Komu pomáháme
Těhotným ženám a jejich partnerům,
rodičům s miminky, rodičům na rodičovské
dovolené, dětem předškolního věku, prarodičům s vnoučaty, ženám, seniorům a dalším zájemcům z řad veřejnosti.
Kde působíme
Všechny tři služby najdete ve 4. patře polikliniky ve Žďáru nad Sázavou. Prostory jsou
bezbariérové.

„Letos bude hlavní hvězdou akce včela.
Řekli jsme si totiž, že se od této královny naší
přírody máme hodně co učit a že si zaslouží
naši velkou pozornost. Návštěvníky tak čekají
tvořivé včelí dílny, ochutnávky medové kuchyně, ale také besedy s odborníky zaměřené

Šperkjarmark v Senior Pointu

Jak pomáháme
Našim návštěvníkům nabízíme odborné
aktivity a poradenství i pestrou škálu volnočasových programů (např. Cvičení pro
těhotné, Cvičení po porodu, Cvičení pro seniory, Předporodní kurzy, Poradenství pro
matky s miminky, kroužky pro děti, besedy
a vzdělávací kurzy, tradiční akce pro rodiny,
Rodinnou terapii psychosomatických poruch, Odborné psychologické poradenství
atd.). Oba Pointy jsou každý den k dispozici
pro poradenství i odpočinek rodičů s dětmi
a seniorů.
Proč pomáháme
Díky našim aktivitám mají nastávající
rodiče snazší začátky života s miminkem,
působíme preventivně proti sociální izolaci
rodičů na rodičovské dovolené, pomáháme
řešit obtíže rodičovství. Celé rodiny včetně
seniorů u nás najdou vstřícnou a empatickou pomoc v různých tíživých životních situacích i širokou škálu volnočasových aktivit.

Foto: archiv Senior Pointu

Mottem Rodinného centra Srdíčko je „Nebuďte sami na rodičovství“, Family a Senior
Pointu „Nebuďte sami na běh života“.
Kde nás najdete
Rodinné centrum Srdíčko, Family Point a Senior Point najdete na adrese: Studentská 1699/4. Telefonní číslo pro RC Srdíčko je 734 346 479, pro Family a Senior
Point 732 472 892. Psát nám můžete také
na e-maily: srdicko@kolping.cz, familypoint.zdar@kolping.cz nebo seniorpoint@
kolping.cz. Informace o našich službách
naleznete také na www.rcsrdicko.cz, www.
familypointzr.cz,
www.rcsrdicko.cz/kontaktni-misto-pro-seniory
Provozní doba RC Srdíčka je: po – čt
8.00-12.00, 13.00 - 17.00, pá 8.00-12.00,
13.00-15.00.
Provozní doba Family a Senior Pointu je:
po – pá 8.00-12.00, 13.00-15.00.
Jana Kamarádová

Občané píší do Žďárského zpravodaje
Poděkování pro Domácí hospic Vysočina
Dovolte, abych se s Vámi podělil o životní zkušenost.
Na začátku prázdnin naši rodinu postihla smutná událost. Během velice krátké
doby došlo u našeho tatínka k prudkému
zhoršení nemoci. Doslova ze dne na den
jsme byli postaveni před problém, kdy
člověk schopný se sám o sebe postarat byl
během půl dne zcela imobilní a neschopen
přijímat potravu. Na takovou situaci jsme
nebyli připraveni.
Začali jsme shánět pomůcky a řešit problémy, jak se dalo. Musím říci, že to nebylo
nic jednoduchého. Naštěstí jsme kontak14

tovali Domácí hospic Vysočina, o.p.s. a v tu
chvíli jsme měli pocit, že se stalo kouzlo.
Vše neskutečně rychle a dobře zafungovalo.
Během půl dne byla domácnost plně
vybavena vším potřebným, tatínka viděla lékařka, sestra a byla dohodnutá péče
s možností ozvat se o radu a pomoc 24/7.
Prostě najednou jsme měli možnost nechat
si tátu doma a nebát se, že mu budeme
ubližovat. Vzhledem k tomu, že jeho stav se
rapidně zhoršoval, byla u nás sestřička několikrát i v noci a podávala tišící prostředky
a pomáhala radou, ale i jen svou přítomností.

na palčivá témata, jako je včela a chemické
postřiky, sršeň asijská – zabiják včel nebo
léčba včelími produkty. Spoustu rad se dozví
také ti, kteří chtějí se včelařením teprve začínat,“ popisuje program Martina Sedláková,
marketingová manažerka zámku. Inspirace
včelou však neskončí po Dni venkova. Zámečtí totiž ve spolupráci s českobudějovickou Sladovnou otevřou 22. října velkou
zážitkovou výstavu Včela – Tajuplný výlet
za sluncem. Malý kousek z této výstavy,

Když přišel konec, sestřička přijela, pomohla nám se vším potřebným. Rádi bychom mimo jiné i touto cestou poděkovali
všem lidem, kteří prakticky nezištně, s neskutečnou profesionalitou a empatií pomáhají v takovýchto situacích. O jejich finančním ohodnocení nemám iluze a o to více si
jich vážím. Nemohu vyjmenovat všechny,
kteří nám byli tolik nápomocní, ale dovolte
alespoň osobně poděkovat Mgr. Petře Křížkové, Zuzaně Novotné a MUDr. Olze Brázdilové. Děkujeme, bez Vás by to nešlo.
rodina Vojtkova
Žďár nad Sázavou

Ilustrační foto

Foto: Zámek Žďár

která potrvá až do poloviny dubna 2020,
budete moci vyzkoušet právě na Dni venkova.
V průběhu celého dne také můžete nahlédnout do zákulisí péče o panství rodiny
Kinských. Uvidíte, jak je možné v lese používat lovecké psy nebo jakým způsobem
probíhá těžba dřeva za pomoci koní. Vyzkoušíte si střelbu z posedu a dozvíte se,
proč se z něj vlastně musí střílet. Nebude
chybět ani stromolezectví, skvělá hudba,
tematický jarmark nebo včelí fotokoutek.
„Velkým problémem posledních let je sucho a s ním spojené menší lokální lesní požáry. Simulaci takového požáru a jeho hašení
historickou koňskou stříkačkou připravujeme
jako třešničku na dortu v průběhu Dne venkova ve spolupráci se zámeckými hasiči,“ dodává k programu provozní vedoucí zámku
Petr Sedlák.
Na žďárském zámku se rozhodli jít
cestou společenské odpovědnosti, proto
na zdejších akcích nově najdete stylové
vratné kelímky, které si zároveň můžete
odnést domů jako pěkný suvenýr. Vstupné
na Den venkova koupíte za 70 Kč (plné),
40 Kč (zvýhodněné) a 180 Kč (rodinné).
Pokud při návštěvě Muzea nové generace
předložíte vstupenku na letošní Den venkova, automaticky získáte slevu ve výši
vstupného na Den venkova. Jinak řečeno
návštěvníci Muzea nové generace mají
vstup na Den venkova zdarma.
Zámek Žďár

Regionální muzem si připomenou 30 let od revoluce výstavou samizdatu
K 30. výročí sametové revoluce připravuje Regionální muzeum výstavu Víta
Bohumila Homolky a Vladimíra Trojánka Věrnost vyřazenému stroji. Na krok
v podzemí, která mapuje literární samizdat ve Žďáře nad Sázavou.
Krom ukázek samizdatové literatury
a způsobů jejího šíření v ilegalitě nebudou
chybět ani leckdy kuriózní příběhy a zajímavé dobové dokumenty. Prostor bude věnován žďárskému spolku Atomová mihule,
založený roku 1978, z nějž posléze povstala
dosud hrající rocková skupina. Nebudou
chybět ani příběhy jejích členů, například
Víta Bohumila Homolky, Radovana Neuwirtha a Vladimíra Trojánka. Na dobových
magnetofonech bude k dispozici ukázka
množení hudby a možnost jejího poslechu.
Připomenuta bude i Charta 77 a dění roku
1989 až k založení Kruhu nezávislé kultury
ve Žďáře nad Sázavou. U příležitosti výstavy bude vydána kniha textů jeho členů
včetně jejich životních příběhů.
Výstavu na Tvrzi doplní dvě menší výstavy v kině a v knihovně. V Knihovně Matěje
Josefa Sychry budou k vidění díla podepsaná autory (Václav Havel, Jiří Kolář, Milan
Uhde apod.) a knihy, které dnes o tomto

období vychází. V Kině Vysočina bude vystavena ojedinělá ochutnávka z výtvarné
tvorby „lidí kolem spolku Atomová mihule“.
Výstavy potrvají od 1. října do 24. listopadu.
Vernisáž ke všem třem výstavám proběhne
1. října 2019. V 16:00 odstartuje akci slavnostní zahájení v Knihovně Matěje Josefa
Sychry, od 16:45 bude následovat komen-

Václav Havel

tovaná prohlídka výstavy v Regionálním
muzeu a od 18:00 bude raut a prohlídka
děl spolku Atomová mihule. Vernisáž bude
zakončena v 19:00 promítáním filmu týkajícího se neformální kultury v době totality.
Miloslav Lopaur

Foto: Regionální muzeum
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Na žďárském gymnáziu se daří i technickým oborům

Evropský týden sportu bude mít své místo i na 4. základní škole

Studenti žďárského gymnázia pravidelně bodují nejen v klasických vědomostních soutěžích, ale patří k celostátní
špičce i v technických oborech, kde je
nutno propojit teorii s praxí.

Určitě nám dáte za pravdu, že nevyužít jakékoliv příležitosti k tomu, abychom mladší i starší generaci motivovali
ke sportu, by bylo chybou. Proto škola
využila při Evropském týdnu sportu několika dalších událostí ve stejném týdnu.

Student oktávy Jiří Bartoš se po jasném
vítězství v krajském kole zúčastnil v červnu
v Opavě celostátní přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti. Soutěžil v kategorii Elektrotechnika, elektronika a teleko-

Jiří Bartoš - Vítěz krajského kola Středoškolské odborné činnosti Foto: Gymnázium Žďár nad Sázavou

munikace a ve své práci se zabýval návrhem
a samotnou stavbou motorky s elektrickým
pohonem. Pro svůj záměr zvolil podvozek
z proslulého motocyklu Jawa 50 Pionýr,
který upravil, a realizoval u něj funkční
elektrický pohon. Při stavbě jednotlivých
komponentů spolupracoval s VUT Brno, kde
od září bude pokračovat ve studiu oboru
silnoproudá elektronika a elektroenergetika. Práci finančně podpořily firma Compas
automatizace a Gymnázium Žďár nad Sázavou.
Nezaháleli ani žáci primy a sekundy,
kteří se na pražském ČVUT zúčastnili Robosoutěže. Úkolem tříčlenných týmů bylo
předem sestavit a naprogramovat robota
ze stavebnice Mindstorms tak, aby přemístil
a roztřídil speciální kostky. V Praze se týmy
utkaly v několika základních kolech, do dalších vyřazovacích kol postoupily pouze ty
nejlepší, mezi nimi i žďárský tým ve složení
Tomáš Bořil, Štěpán Synek a Ondřej Urban,
kteří v konkurenci 50 týmů z celé republiky
obsadili výborné 7. místo.


Klára Ptáčková

Univerzita třetího věku táhne angličtinou. Letos bude i psychologie
Na Střední škole obchodní a služeb
ve Žďáře nad Sázavou se již tradičně věnujeme setkávání se seniory při různých
příležitostech a jejich soustavnému
vzdělávání. Každý rok k nám pravidelně
chodí více než 70 „studentů“ ve zralém
věku.
Od roku 2010 mohli postupně docházet
do 2-3 letých cyklů zaměřených na Zdravý
životní styl, Dějiny umění nebo se seznámit
s umělecky významnými místy v bližším či
vzdálenějším okolí. V současné době jsou
kurzy realizovány v rámci Univerzity třetího
věku pod záštitou Kraje Vysočina a ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou
v Jihlavě.
Jako škola rozšiřujeme nabídku průběžně podle zájmu uchazečů. To, že studium
cizích jazyků je běžnou potřebou i v životě
seniorů, ukazuje dlouhodobý zájem hlavně
o angličtinu. Výuka má oproti běžným kurzům svá specifika a je úžasným tréninkem
mozkových činností. Píli a vůli účastníků
by si řada z nás potřebovala alespoň někdy
vypůjčit.
Obzvláště veselo a kreativno je vždy
v podzimním a jarním cyklu trénování
paměti. Pro podporu všech kognitivních
funkcí zde dostávají prostor nejen jazykové
a matematické hrátky, ale i hudba, pohyb,
fantazie a hlavně humor. „Nejvíce si vážím
obrovské síly společné pozitivní energie, kterou si všichni vzájemně předáváme. Postupně se z nás všech stávají přátelé a vytváříme
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si vlastní obsah dalších aktivit,“ říká Jana Rudelová, garant vzdělávání dospělých.
Jsou to například společné výlety nebo
volně navazující setkání, kdy se kreslí
a pracuje různými výtvarnými technikami.
Probouzíme tak kreativitu, procvičujeme
pozornost a jemnou motoriku. Úžasnou
průvodkyní je jedna z účastnic kurzů paní
Bohumila Málková, se kterou se uskutečnilo i krásné autorské čtení, a všichni si užili
výstavu jejích výtvarných prací ve škole.
„Vždy mne těší, že už v květnu všechny
zajímá, co se v příštím školním roce chystá,“

pokračuje Jana Rudelová.
A co to bude? Vedle stávajících oblíbených kurzů připravila U3V novinku Základy
psychologie. Tématy od dějin psychologie,
psychologie osobnosti, přes fungování
mozku, vliv barev na naše pocity až po zvládání stresu či složitých situací provede zájemce zkušená a oblíbená lektorka z VŠPJ
Mgr. Lucie Poláková. Již 5. září 2019 se těšíme na první setkání s dosavadními studenty i těmi, kteří k nám přijdou poprvé.


Jana Rudelová

Škola využije nového hřiště, na kterém

uspořádá Svatováclavský víceboj. V jeho
rámci budou probíhat ukázky různých
sportů, atletiky, míčových her a dalších.
V neposlední řadě čeká na účastníky závod
štafet, kterého se zúčastní i žáci z polské
školy Krzywin. Ti se už prý těší na zapojení
a vítězství v česko-polské štafetě. Pozvány
jsou i zajímavé sportovní osobnosti.

V rámci evropského týdne sportu si škola připomíná 45 let své existence. Odpoledne máme otevřeno od 13 hodin, rádi bychom se vám pochlubili, jak se za tuto dobu
proměnila, co se vylepšilo a změnilo.
Svatováclavský víceboj se koná v pátek
27. září od 14.00 do 16.30 hodin na novém
hřišti u 4. ZŠ. 
Jaroslav Ptáček

6. ročník cyklu Vzdělávat se lze v každém věku
Od září 2019 bude v aule Gymnázia Žďár
nad Sázavou zahájen již 6. ročník přednášek pro širokou žďárskou veřejnost.
Zajímáte se o dění kolem sebe a chcete
se dále vzdělávat? Rádi se setkáváte s lidmi,
kteří mají podobné zájmy? Pak právě pro
Vás je určen 6. ročník projektu Vzdělávat
se lze v každém věku, který pořádá zdarma
Gymnázium Žďár nad Sázavou. Odpolední
přednášky jsou vedeny ve většině případů
učiteli školy, přizváni budou také odborníci
z praxe, kteří seznámí posluchače s aktuálním děním ve svých oborech.
Tak jako v uplynulých letech se v přednáškovém cyklu můžete dozvědět kromě
jiného zajímavosti z práva, žurnalistiky, politologie, geografie, fyziky, historie, umění,
architektury, biologie, folkloristiky. Projekt
bude ukončen tradičním „školním výletem“.
Milan Hána

Zdenka Šírová povídá o Rusku

Foto: archiv

Téma

Přednášející

Trestní politika a vězeňství

JUDr. Kamil Nedvědický, Ministerstvo
spravedlnosti ČR

Datum

Po stopách lovců velryb v severním Pacifiku

Ing. Stanislav Chládek, Ph.D.

Rok revoluce

Michael Žantovský

Ekvádor, Galapágy

Mgr. Lenka Formanová

6. 11.

Oxford - včera a dnes

Mgr. Lenka Nováková

20. 11.

Francouzské skvosty

Mgr. Roman Veselský

4. 12.

Vánoční čtení a zpívání

Mgr. Lenka Dočekalová, Mgr. Jiřina
Kalinová

11. 12.

Na vlnách Drakeova průlivu
do Antarktidy

Ing. Martin Bauer

Paranormální jevy

RNDr. Stanislav Novák

22. 1.

Petrohrad

Mgr. Alena Čeplová, Mgr. Vlastimil
Čepelák

5. 2.

Geopolitika aneb Svět kolem nás

PhDr. Milan Hána

Italské skvosty

Mgr. Roman Veselský

4. 3.

Bylinkování

Mgr. Jitka Rösslerová

18. 3.

Jak se v Rusku malovalo (první
portrétisté)

Mgr. Zdenka Šírová

Indický Himaláj

Mgr. Jitka Rösslerová, Mgr. Klára Ptáčková

15. 4.

Podivín Rudolf II.

Mgr. Alena Čeplová

29. 4.

Plachetnice La Grace

Ing. Markéta Havelková, Mgr. Václav
Černík

13. 5.

Závěr

Mgr. Vlastimil Čepelák

27. 5.

Výlet

Mgr. Lenka Nováková

červen

25. 9.
9. 10.
22. 10.
(úterý)

8. 1.

19. 2.

1.4.

Začátek školního roku a celé září na Trojce nebude nuda
Zahájení školního roku mám jako ředitel moc rád. Spousta věcí je ve škole přes
prázdniny vybudovaných, opravených,
učitelé i žáci jsou trochu odpočatí a vídám nové tváře.

Univerzita třetího věku na žďárské škole

Foto: Střední škola obchodní a služeb Žďár nad Sázavou

Báječné je potkávat nové prvňáčky, kteří
se se školou seznamují a jsou naprosto bezprostřední. Báječné je vídat děti v přípravné třídě, které se poprvé setkávají s prostředím naší velké školy. Báječné je potkávat se
s kolegy a vnímat jiskru a energii, které se
jim v červnu nedostávalo.

Báječné také je, že budeme připravovat
na přijímačky docela dost deváťáků, a přejme jim, aby to všechno úspěšně zvládli.
Všechny, tím myslím jak děti, tak i dospělé včetně mě, čeká deset měsíců, ve kterých trochu zmoudříme, získáme zkušenosti, prožijeme chvíle štěstí a tvrdé práce.
Jsem rád, že už se Žďárem nese, že jsme
školou s lidským a pohodovým přístupem,
kde si svůj úspěch může prožít opravdu každý.
I v tomto školním roce budou moci žáci
získat titul Šikula třídy, pokud splní podmín-

ky soutěže, kterou si vyzkoušeli už ve školním roce minulém. Více na www.3zszdar.cz
Takže, přejme všem malým i velkým dětem, jejich rodičům i mým kolegům šťastné
vykročení do školního roku, samé úspěchy
a pohodu. Pomáháme dětem k úspěchu
a jsem rád, že to funguje, a děkuji všem,
kteří se na tom podílejí, a také všem, kteří
nám fandí a drží palce.

Ivo Kuttelwascher
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Příspěvkové organizace města

Čtenáři ve Žďáře budou mít během několika
let modernější knihovnu
Moderní interiér, nový přednáškový sál,
ale také výtah. To vše by v příštích letech
měli dostat čtenáři a návštěvníci knihovny. Město společně s knihovnou vyhlásilo architektonickou soutěž na zpracování návrhu interiéru Knihovny Matěje
Josefa Sychry.
„Třicet let staré často dosluhující zařízení
nutně potřebuje obnovit. Proto jsme se společně s městem rozhodli oslovit architekty,
aby navrhli, jak by knihovna měla vypadat,“
vysvětluje ředitel knihovny Roman Kratochvíl. Vítězem architektonické soutěže
se stal brněnský architekt Petr Baletka,
který vypracoval studii a nyní zpracovává
projektovou dokumentaci, která by měla

Vizualizace vnitřního prostoru knihovny

sloužit pro výběrové řízení na dodavatele.
„První etapou by měla být stavba osobního
výtahu pro návštěvníky a vytvoření skladu
v suterénu. To bychom rádi udělali v příštím
roce,“ říká Kratochvíl. Následovat by měla
přeměna dětského oddělení a oddělení
pro dospělé. Posledním krokem bude nový
multifunkční sál a rekonstrukce pobočky
na Nádražní. Pokud vše půjde podle plánu
a budou k dispozici finanční prostředky,
měla by rekonstrukce zabrat tři roky.
„Město si je vědomé toho, že kultura je pro
život ve městě nepostradatelná a že změna
knihovny v multikulturnější zařízení s krásným a funkčním vybavením je dalším krokem
ke zlepšení života občanů,“ říká místostarostka města Ludmila Řezníčková.
(red)

Foto: Knihovna Matěje Josefa Sychry

Active pořádal tradičně akční prázdniny
Léto uteklo jak vystrašený králík a s ním
i veškeré letní radovánky, jako dovolené,
návštěvy prarodičů na samotě, výlety
a samozřejmě tábory.
Léto jsme odstartovali tanečním a parkour soustředěním v červnu, kde se děti
seznámily se základy a nasály blížící se letní
atmosféru v přírodě.
V červenci jsme pak pokračovali Všeobecným táborem s dlouholetou tradicí,
který se letos nesl v tématu Svět dobra zla,
kterého se zúčastnilo celkem 107 dětí.
Účastníci zažili nejen spoustu toho táboření, ale i pěší výlety po okolí, sportovní
a kreativní hry, branný den, táborák, diskotéku nebo vodní válku. Dokonce si mohli vychutnat přenos ze studia TESK - což je studio
Televize Sklené, kde se o kvalitní zpravodajství, pohádky, sitcomy a dokumenty postarali vedoucí a lektoři samotného tábora.
Na přelomu prázdninových měsíců se
konal další ročník tanečního tábora, rozděleného po týdnu pro mladší a starší tanečníky o celkovém počtu 89 táborníků. Mladší
ratolesti měly výuku převážně od lektorů
tance přímo z Active - SVČ. Mnozí z lektorů
začínali před lety právě na tanečním tábo18

ře ve Skleném. Na tábor starších tanečníků
jsme v rámci zlepšení úrovně mladistvých
pozvali i celorepublikově aktivní lektory
z Brna. Taneční tábory doplnil i další doprovodný program typu sportovních aktivit, talentové soutěže, rybaření, noc pod širákem
a zábavné casino.
V průběhu prázdnin probíhá i oblíbený
příměstský tábor, naplněný spoustou aktivit, jako výlety za poznáním po Vysočině,
sport, kreativita, návštěva výstav a další.
Letos jsme hostili celkem 42 příměstských táborníků.
Posledním táborem, který uzavírá prázdninové období, je Parkour camp. Lektoři
z uměleckých uskupení Strength of Motion,
SVTZR a 100%LIFE připravují pár dní před
začátkem tábora pro 30 odvážlivců vskutku rozsáhlé hřiště s širokým využitím pro
učení základních, ale i pokročilých technik
této oblíbené umělecko-pohybové aktivity.
Táboření doprovází netradiční kuchyně, kde
si děti a vedoucí mohou ochutnat celosvětovou kuchyni. Není nouze o další program,
jako jsou sportovní hry, promítání a výlet
do nově otevřeného Parkour hřiště ve Žďáře
nad Sázavou.

Milan Müller

Ze sportu

Městská policie

Žďárský krasobruslařský oddíl pořádá nábor nových členů

Otevřená garáž
Na tísňovou linku MP bylo v ranních hodinách přijato oznámení, že na ulici Neumannova je otevřená garáž a nikdo se
v její blízkosti nenachází. Oznamovatel
vznesl obavu, zda do ní nedošlo k vloupání. Na místo se dostavila hlídka strážníků,
která zjistila, že zámek vrat poškozen není
ani že by došlo k násilnému otevření garáže. Následně se podařilo zjistit majitele
garáže, který se dostavil na místo a garáž si
převzal. Uvedl, že se mu z ní nic neztratilo
a k otevření pravděpodobně došlo silným
nárazovým větrem při bouřce. Při preventivních kontrolách města v lokalitách, kde
se nachází větší seskupení garáží, občas
hlídka MP zjistí nezajištěnou a otevřenou
garáž. Ve většině případů se jedná o opomenutí jejího uzamčení, ale byly i případy
násilného vniknutí do těchto prostor.

Skoro nový krasobruslařský oddíl
ve Žďáře hledá do svých řad další členy.
Jedenáct dívek ve věku od 5 o 9 let už
má za sebou i první mezioddílové závody. Děvčata dosáhla i prvních úspěchů
v podobě 3. místa v kategorii přípravka
pro Kláru Brabcovou.

Porušení podmínek veřejné produkce
V podvečerních hodinách přijala městská
policie telefonické oznámení na tísňovou
linku, že v prostoru vedle zimního stadionu
na ulici Jungmanova je pořádána před jednou z restaurací hlučná hudební produkce.
Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že před vstupem do této restaurace se
nachází hrací pult s několika silně ozvučenými reproduktory. Strážníkům se v danou
dobu nepodařilo zjistit ani zkontaktovat
žádnou z přítomných osob, která by byla
za tuto hudební produkci odpovědná. Hlídkou byl proto na místě proveden obrazový
a zvukový kamerový záznam. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o podezření z přestupku proti veřejnému pořádku, za který může být v tomto případě odpovědná
právnická osoba, která danou restauraci
provozuje, byla celá věc postoupena příslušnému správnímu orgánu k došetření.
Opilý muž se dožadoval prodeje alkoholu
Na služebnu městské policie oznámila
okolo poledne zaměstnankyně z prodejny
potravin na ulici Dolní, že se uvnitř nachází
značně podnapilý muž, který se dožaduje
prodeje lahve alkoholu a nevhodně se k ní
chová, když mu ho odmítá prodat. Hlídka
MP po příjezdu na místo zjistila, že se jedná
asi o 50letého muže, s kterým už bylo jeho
chování v podnapilosti opakovaně řešeno.
U dotyčného byla provedena orientační
dechová zkouška tentokrát s hodnotou
3,37 ‰ alkoholu v dechu. Vzhledem k jeho
silné opilosti, kdy nebyl zcela schopen samostatné chůze a hrozilo jeho poranění
pádem na zem, případně, že by pokračoval
ve svém protiprávním jednání, bylo po nezbytných úkonech vyšetření lékařem rozhodnuto o jeho převozu na Protialkoholní
záchytnou stanici do Jihlavy.
Luboš Skřivánek, Městská policie

Oddíl nyní pořádá nábor nových sportovců. Ideální je předškolní věk. Dveře jsou
ale otevřené i starším dětem do cca 9 let,

Malé krasobruslařky během tréninku

které rychle doženou to, co už mladší ovládají. Nábor bude od září probíhat každou
neděli po obědě, podle rozpisu lední plochy na Zimním stadionu.
Tréninky v kategorii přípravka probíhají
1-2x, je zde i možnost absolvovat celkem
3 tréninky týdně. Dále probíhá před tréninkem tzv. suchá příprava, kde se děti učí
rotace a skoky na suchu a celkově posilují
svaly. V minulé sezóně byla součástí krasobruslení i baletní průprava probíhající

Foto: Matěj Papáček

v tanečním sále Orlovny. Během prázdnin proběhlo soustředění v Bystřici nad
Perštejnem, kde 3 děti v kategoriích „nejmladší nováček“, „nejstarší nováček“ a „nejmladší žačka“ zahájily přípravu pro skládání volných jízd s povinnými prvky, které pro
jednotlivé kategorie ukládá Český krasobruslařský svaz. Na podzim se závodnice zúčastní prvních výkonnostních testů.
Samotný oddíl vznikl rodičovskou iniciativou. Po dojíždění do nejbližšího krasobruslařského oddílu v Náměšti nad Oslavou
se zrodil nápad založit oddíl na domácím
ledě. V cestě však stálo několik překážek.
Velkým úkolem bylo zajištění zkušených
trenérů, kteří by byli ochotni do Žďáru
dojíždět. Hlavním trenérem se stal Luděk
Feňo, bývalý juniorský reprezentant ČSR,
který své svěřence dovedl na Olympiádu
dětí a mládeže. Pro fungování oddílu však
bylo nezbytné najít podporu ve sportovní
organizaci, díky které by mohl být oddíl
zařazen na seznam opravňující využívat
městská sportoviště. Záštitu nad krasobruslením převzala Jednota Orel Žďár nad
Sázavou v čele s Pavlem Sodomkou. A tak
po ročním úsilí mohly v říjnu 2018 děti poprvé vstoupit na ledovou plochu žďárského stadionu.
V případě zájmu o bližší informace pište
na e-mail krasobrusleni@orelzdar.cz nebo
na Facebook oddílu Krasobruslení Žďár
nad Sázavou.
(red)

Žďárská schodiště se budou v září otřásat pod náporem běžců
V září budou ve Žďáře hned dvě soutěže v běhu do schodů. V sobotu 14. září
na Farských humnech a o týden později
na Zelené hoře.
I letos se koná už tradiční soutěž Žďárské schody na Farských humnech. Pořadatelé akcí chtějí umožnit lidem, kteří žijí
v uspěchané době plné stresu a málo se věnují sami sobě, lehké odreagování v podobě běhu přes 396 schodů v okolí žďárského
kostela a v parku Farská humna.

Letos na Žďárských schodech připravili čtyři kategorie: děti, dospělé i masters
(kategorie pro starší závodníky). Oblíbená
je také kategorie štafet, kde každý ze tří
členů běží jeden okruh, který čítá 500 metrů. Na místě se bude vybírat dobrovolné
vstupné, které bude věnováno Domovu
Kamélie Křižanov a žďárské pobočce Rané
péče. Pro vítěze jsou připraveny speciální
medaile, ručně vyrobené klienty Domova
Kamélie Křižanov.
Další možností je Faraónský běh

do schodů na Zelenou horu, který letos už
po patnácté pořádá SDH Žďár nad Sázavou
2 – Zámek. Soutěž vymyslel tehdejší starosta hasičů po vzoru starých faraonů, kteří
dokazovali svoji sílu před poddanými vybíháním pyramidy. Tuto myšlenku přenesl
do dnešní doby a vytvořil soutěž Faraónský
běh na Zelenou horu. Soutěží se v několika
kategoriích a absolutní vítěz získá na rok
putovní pohár. Letos se soutěž koná 21. září
od 14:00 do 16:00.
(red)

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
16. srpna 2019 celkem 20 832 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: červenec 2019 - 20 834, červen
2019 - 20 842, květen 2019 - 20 862, duben
2019 - 20 872, 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)
Děti narozené v červnu 2019

Mikuláš Kasal	
01.06. ZR 6
Karolína Solničková 	 01.06. ZR 3
Elen Ondráčková 	
05.06. ZR 4
Olívie Smejkalová 	
05.06. ZR 6
Natálie Kafková 	
07.06. ZR 2
Tadeáš Vábek 	
07.06. ZR 3
Matteo De Astis	
12.06. Veselíčko
Eliška Kellnerová 	
14.06. ZR 1
Malvína Šabatová 	
16.06. ZR 1
Aurora Anujin Mašová 
18.06. ZR 3
Štěpánka Lorencová 
19.06. ZR 5
Ondřej Milfajt
19.06. ZR 4
Agáta Ondráčková 	
20.06. ZR 2
Adriana Ludvíková 	
27.06. ZR 6

Životní jubilea v září 2019
Marie Růžičková 	
02.09. 85 let ZR 3
Jan Hanus 	
05.09. 80 let ZR 7
Hilda Talpová 	
07.09. 91 let ZR 3
Milada Macová 	
12.09. 80 let ZR 3
Ludmila Mičková 	
13.09. 95 let ZR 2
Josef Dobyáš	
14.09. 85 let ZR 3
Věra Skalská 	
20.09. 85 let ZR 4
Irena Kučerová 	
21.09. 80 let ZR 6
Antonie Kadlecová 
25.09. 90 let ZR 3
Josef Nováček 	
28.09. 80 let ZR 4
Marie Vokálková	
29.09. 80 let ZR 1
Srdečně gratulujeme
19

Inzertní příloha

Inzertní příloha

Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
t
čtvr

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019

Pocit naprostého bezpečí získáte
pokaždé v novém voze ŠKODA KAMIQ
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu
a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se
o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.
novykamiq.cz

Budete si rozumět

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO . . . s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
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NOVÁ
ŠKODA
KAMIQ

již od

Untitled-493 1

379 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

26.8.2019 21:09:06
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Zaostřeno na Žďár 2019

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

IX. Zaostřeno na vodní hrátky
(zasílejte do 18. září 2019)

Vyhodnocení!

Na září jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na vodní hrátky. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 18. září 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, adresu a telefonní kontakt. Více informací, fotografická témata na celý rok
a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail:
zaostrenona@zdarns.cz.

V létě 2019 bylo do soutěže zasláno 7 fotografií s tematikou Dne Žďáru 2019. Vítězem letního kola fotografické soutěže se stala Věra Šmerdová. Gratulujeme!
Autorka vítězné fotografie byla odměněna dvěma poukázkami
do Kina Vysočina.

VII-VIII. Zaostřeno na Den Žďáru 2019

Vaše redakce Žďárského zpravodaje

SPORTUJ TANČI ZPÍVEJ
HRAJ MALUJ UČ SE tVOŘ
POVÍDEJ BAV SE POZNÁVEJ
SPOLEČNĚ S NÁMI. TÝM ACTIVE
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI, MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ.

Trvání akce: 1. 9. 2019 - 31. 10. 2019. Ceny jsou včetně DPH a RP. Akce je platná pouze na pobočce ELKOV elektro a.s. - Žďár nad Sázavou.
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Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
čtvrtek 26. září, 14.30-17.30
Sovička (FH)

sobota 28. září, 10.00-18.00
Den venkova – Včela a les (ZŽ)
sobota 28. září, 21.00
The End of BTSKF (B)

DUCHOVNÍ AKCE
pondělí 16. září, 20.00-22.00
Nikodémova noc (ZH)
sobota 28. září, 13:30
Dožínková pouť (BNPM)
SENIORŮM
pondělí 16. září a 30. září
Nenechte mozek zlenivět (KMJS)
9.00 kurz pro seniory
13.00 kurz pro slabozraké a nevidomé

úterý 1. října
Věrnost vyřazenému stroji
16.00 zahájení vernisáže (KMJS)
16.45 komentované prohlídky (RM)
18.00 prohlídka výtvarných děl (KV)
19.00 promítání filmu Kawasakiho růže (KV)
VZDĚLÁVACÍ AKCE
pondělí 16., 23., 30. září a 7. října, 19.00
Jazzmine kvíz (JC)

úterý 24. září, 9.30
SOS tlačítko může zachránit život (SP)

středa 18. září, 13.00-17.00
Evropský týden mobility (NR)

pondělí 23. září, 8.00-11.30
Knihovna seniorům (KMJS)

čtvrtek 19. září, 17.00
Vladimír Trojánek: Samizdat? (KMJS)

pondělí 30. září až středa 2. října
Dny pro seniory (SP, MěÚ)

středa 25. září, 15.30
Trestní politika a vězeňství (G)

KONCERTY
neděle 15. září, 18.00
Závěrečný koncert Slavností jeřabin (ZUŠ)
Jana Turková a Lukáš Pospíšil

čtvrtek 3. října, 16.00
Proč děti zlobí? (RCS)

čtvrtek 19. září, 19.00
A. Kalivodová a J. Pustina: Světové písně (MD)

středa 9. října, 15.30
Po stopách lovců velryb v severním Pacifiku (G)

pondělí 23. září, 19.00
Troy Redfern & The BladderStones (RKF)

středa 9. října, 17.00
Tajemství léčivé kuchyně – podzim (RCS)

úterý 24. září, 19.00
Allison Wheeler a Daniel Bulatkin trio (JC)

SPORTOVNÍ AKCE
sobota 14. září 2019, 12.00-16.00
Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda (OZS)

čtvrtek 3. října, 19.00
Jazz band Erwina Schrödingera (JC)
KULTURNÍ AKCE
sobota 14. srpna, 8.00-11.30
Žďárský farmářský trh (NR)

čtvrtek 3. října, 17.00
Za vším hledej ženu (KMJS)

sobota 14. září 2019, 15.00-17.00
Prohlídka sportovní zóny na Bouchalkách (FS)
sobota 14. září, 12.00-17.00
Žďárské schody (FH)

sobota 14. srpna, 16.00
Punkovej večírek vol. 8 (B)

sobota 21. září, 14.00-16.00
Faraónský běh do schodů na Zelenou horu (ZH)

úterý 17. září, 17.00
Setkání s občany: Smart city (MěÚ)

VÝSTAVY
úterý 1. října až neděle 24. listopadu
Věrnost vyřazenému stroji
výstava k 30. výročí sametové revoluce
Ukázky Samizdatu (RM)
Oficiální knihy a samizdaty s podpisy autorů (KMJS)
Výtvarná díla hudební skupiny Atomová mihule (KV)

pátek 20. září, 13.00-19.00
Den otevřených dveří MěÚ – My a UNESCO (MěÚ)
středa 25. září, 18.00
Promítej i Ty! – Krajina v tísni (KMJS)

B – Batyskaf, BNPM – bazilika Nanebevzetí P. Marie a sv. Mikuláše, CTH – Café U Tety Hany, ČD – Čechův dům, DK – Dům
kultury, FH – Farská humna, FP –Family Point, FS - fotbalový stadion, G – Gymnázium Žďár nad Sázavou, JC – Jazzmine
club, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KV – Kino Vysočina, MěÚ – Městský úřad, MD – Městské divadlo, NR – náměstí
Republiky, OZS – ovál u zimního stadionu, RCS – Rodinné centrum Srdíčko, RKF – Rebel Klub Na Farských, RM – Regionální muzeum, SP – Senior point, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – Základní umělecká škola, ZŽ – Zámek Žďár

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

