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Město Telč
Telč, malebné město uprostřed Českomoravské vrchoviny, 30 km od rakouských hranic, v polovině cesty mezi Prahou a Vídní, láká své návštěvníky do již zapomenutých časů.
Datum založení města je neznámé, nejstarší dochovaná zmínka o Telči
pochází z období let 1333–1335. Od roku 1339 vlastnil město rod pánů
z Hradce a především zásluhou Zachariáše z Hradce se původně vodní
pevnost s gotickým hradem změnila v půvabné renesanční město.
Současné město nabízí návštěvníkům živé setkání se všemi stavebními
slohy minulého tisíciletí. Představuje jedinečně zachovaný architektonický komplex, jemuž dominuje renesanční zámek a náměstí, který je od
roku 1992 zapsán na seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO.
Státní zámek
Původní gotický hrad nechal v 2. polovině 16. století přestavět
Zachariáš z Hradce v renesanční sídlo. Tuto podobu si zachoval dodnes
i ve většině svých interiérů s dobovým vybavením. Součástí zámeckého
areálu je zámecké podzemí, zámecká zahrada a park.
Původní stav většiny prostor nenarušili ani pozdější majitelé zámku
Slavatové, Liechtensteini–Kastelkornové, Podstatští–Liechtensteinové.
Největší pozoruhodností telčského zámku jsou renesanční sály s nádhernými dřevěnými kazetovými stropy. Vzácnou uměleckou památkou je štuková
výzdoba kaple Všech svatých (1580) s mramorovým náhrobkem Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna obklopeným dekorativní kovanou mříží.
Druhá prohlídková trasa vede bytem posledních majitelů zámku Podstatských–Liechtensteinů. Jeho zařízení, většinou v původním stavu, tvoří významné svědectví o podobě šlechtických interiérů. Z exponátů stojí za vidění např. šperkovnice ze 17. století, sbírka historické fájanse apod. Zámecká
zahrada vznikla v 70. letech 16. století a patří k nejstarším v ČR. V jejích prostorách byly natáčeny známé filmové pohádky např. Pyšná princezna nebo
Z pekla štěstí.
Zámecký park
Park byl založen koncem 16. století a jeho součástí je klasicistní skleník (druhá čtvrtina 19.
století). Mírně zvlněný terén se vzrostlými domácími a exotickými dřevinami nabízí zajímavé
průhledy na architekturu zámku a zároveň vybízí turisty k odpočinku.
Radnice
Jedná se o jednu z mála nechrámových budov
v Evropě s fasádou s vysokým řádem. Vedle
vstupních vrat je železná míra jednoho sáhu
s vyznačením lokte a značka nadmořské výšky města 522,5 m. Na čelní stěně v podloubí
je deska připomínající zápis města na seznam
UNESCO v roce 1992.
Informační centrum Městského úřadu Telč
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
tel.: 567 112 407-8
e-mail: info@telc.eu
www.telc.eu

Vážení spoluobčané,
i s nadcházejícím podzimem se pořád
něco děje. Jistě jste zaznamenali zářijové
otevření skvělého sportovního zázemí na
Bouchalkách a hřiště na 4. ZŠ. Započala rekonstrukce Nádražní ulice, jako první krok
k vytvoření reprezentativní městské třídy.
Pokračuje výstavba cyklostezek, již brzy
bude dodělán tunel pod silnicí u Stržanova
a něco se před zimou stihne v další etapě
rekonstrukce na Vodojemu. Více se o záměrech a investicích města dočtete na dalších
stranách.
Jsem také velice rád, že na Farských humnech to žije. V létě i teď na podzim tam probíhá řada akcí. Navíc každý si může vyrazit
něco ugrilovat na veřejný gril na břehu Sázavy a posedět na molu. Říjen přináší i řadu
sportovních a kulturních akcí, jejichž základní
přehled najdete na zadní obálce zpravodaje.
Od 1. října je v platnosti nový organizační řád úřadu, kde oddělení marketingu

je nově součástí odboru školství, kultury,
sportu a marketingu. Na pozici vedoucího
byl vybrán na základě výběrového řízení pan
Petr Sedlák. Je před ním řada výzev a úkolů
vedoucí mj. k zefektivnění celého odboru,
které, podaří-li se mu naplnit, Žďáráci pozitivně pocítí. Tímto mu přeji hodně sil, energie a úspěchů z odvedené práce pro občany
města. Je to zároveň moment, kdy se po půl
roce s novou, lidsky příjemnou tajemnicí úřadu podařilo rozčeřit v jistém směru stojaté
vody. Ač kroky směřující k posunu vpřed jsou
zpochybňovány ze strany těch, kteří systém
po léta konzervovali. Ale dívejme se vpřed,
ne na to, co bylo.
K tomu si dovolím ještě jednu poznámku.
Občané města mohou již řadu měsíců nejenom v tomto periodiku, ale i na sociálních
sítích být konfrontováni s matoucími, útočnými a z hlediska pravdivosti uváděných informací poněkud „flexibilními“ texty kolegy
zastupitele Havlíka. Rozumný člověk nechť si
udělá obrázek sám. Myslím si, že dvacetitisícové město však očekává od svých zastupitelů něco jiného. A to užitečnou, přínosnou
práci, konstruktivní debatu, nadřazenost
veřejného zájmu nad osobními zájmy, ambicemi nebo kompenzacemi svých bolístek.
Osobně ani nikdo z občanů nejsme na tyto
projevy zvědaví, protože všem jen ubírají čas
a energii. Proto bych chtěl kolegu Havlíka
zdvořile poprosit nasměrovat své úsilí více
ke konstruktivní práci pro občany města.
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Každý to ocení a uzná, že je lepší věnovat čas
a energii například projektům a akcím zmiňovaným v úvodu.
A vlastně nejlépe to vystihl kolega zastupitel Bohumil Trávník přáním na zastupitelstvu, abychom se tolik nemračili, za
což mu patří velké poděkování a poklona.
Přeji Vám více dobré nálady a radost z podzimních barev.
Martin Mrkos

AKTUÁLNĚ: Žďárské plameny zahájily novou sezónu
Nová sezóna Žďárských plamenů začala s řadou změn. Z týmu odešla část
hráčů, další ho ale doplnili. Velkou
změnou je post hlavního trenéra, který pro tuto sezónu zastává žďárský
odchovanec Radek Haman. Nové jsou
i dresy nebo systém vstupenek.
Oproti minulé sezóně se tým smrskl na
21 hráčů a dva brankáře. Tým se tak bude
muset sehrát a naučit pracovat v tak malém počtu.
Plameny bude tuto sezónu na pozici
hlavního trenéra koučovat Radek Haman,
který dříve hrál na pozici útočníka za Brno,
Olomouc nebo Znojmo.
Letos dresy ponesou jenom logo plamenů a města. Řada sponzorů totiž v této
sezóně klub nepodpořila.
Na vstupenkách je nově QR kód, který
si obsluha naskenuje u vstupu. To umožní
přesně sledovat statistiky návštěvnosti.
(red)

Nástup Žďárských plamenů do prvního zápasu nové sezóny

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

Aktuality

Zámečtí hasiči obsadili 2. místo na
mezinárodní soutěži v Polsku

Setkání
s občany

O víkendu 17. a 18. srpna se uskutečnila
v polském městečku Racot v pořadí již
XVI. evropská a XIX. národní soutěž historických stříkaček s koňským potahem.

Voda z pohledu krajinářské architektury

Na start hlavního nedělního závodu
se postavila 4 zahraniční družstva (1 z ČR
a 3 z Maďarska), 6 družstev žen a 18 týmů
v kategorii mužů z Polska. V atraktivní víceúkolové disciplíně, jejíž finálním cílem bylo
srazit proudem vody za ručního pumpování
sedmi-členné posádky terčového kohouta
v hořící maketě domu.
Opět po devíti letech reprezentoval Kraj
Vysočina a SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou
tým dobrovolných hasičů ze sboru Žďár nad
Sázavou 2 – Zámek. Družstvo složené jak
z mužů, tak i žen, si vedlo velmi dobře a kategorii zahraničních delegací vyhrálo. To jim
umožnilo start ve finále Grand Prix, kde se

vzájemně na dvou drahách současně utkali
o celkového vítěze závodu s vítězem kategorie polských posádek. V této části soutěže
zámecký tým vytvořil útok v delším čase než
polští závodníci a získali tak 2. celkové místo.
Do Polska přivezli i svojí koněspřežnou
stříkačku vyrobenou na konci 19. století,
na jejímž pořízení se tehdy podílela i hraběnka Clotylda Clam-Galasová, zakládající členka zámeckého hasičského sboru.
V zajímavém doprovodném programu,
který se konal o den dříve v kulturním a zábavném areálu obce Stare Oborzyska, se zámečtí hasiči přihlásili i do dovednostní soutěže bez hasičských stříkaček a ve společné
kategorii bez rozdílu zahraniční příslušnosti
vybojovali z 9 týmů 2. místo.
Za vzornou reprezentaci města Žďáru nad
Sázavou, okresu, kraje i ČR děkujeme.
Luboš Zeman

Voda v krajině, principy zelenomodré infrastruktury ve městě, hospodaření s dešťovými vodami, čistota vod… Přijďte se
podívat na příklady dobré praxe krajinářských řešení, která nabízí možnosti, jak
řešit palčivé soudobé otázky ve městě
a krajině.
Kdy:
Kde:

16. října 2019
od 18 hodin
Knihovna Matěje Josefa Sychry
(dětské oddělení)
Havlíčkovo nám. 5

Změny v organizační
struktuře městského
úřadu

Aktuality

Blíží se podzimní úklid města. Kdy a jak jej můžete využít?
Město Žďár nad Sázavou organizuje v období od 10. října 2019 do 25. října 2019
na celém území města podzimní úklid.
Ve dnech 10. října – 12. října 2019 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.
Při tomto sběru je možné odložit pouze
odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, televizory, ledničky, plechovky,
nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami (rozpis viz tabulka).
Elektrospotřebiče,
které
dosloužily,
ale jsou stále kompletní, jsou odevzdány
zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už musí
být zlikvidovány jako odpad na skládce nebezpečného odpadu a město za ně platí nemalé finanční prostředky.
Žádáme občany, aby všechny odpady

předávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti k autu.
Po ukončení mobilního svozu je možno
uložit nebezpečné a všechny další odpady
na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato
služba je k dispozici celoročně s rozšířenou
provozní dobou.
Provozní doba je:
pondělí–pátek
6:00–17:00 hodin
sobota
7:00–13:00 hodin
V době od 14. října do 25. října 2019 budou na obvyklých stanovištích rozmístěny
velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz tabulka).
Objemný odpad bude odvezen na skládku
do Ronova a odpad ze zeleně bude zpracován v bioplynové stanici ve Žďáře nad Sázavou.
Biopopelnice se od 1. dubna 2019 do
30. listopadu 2019 vyvážejí stejně jako vloni

Od října bude mít odbor školství, kultury a sportu nové kolegy. Rozšíří se
o oddělení marketingu, které bylo součástí oddělení projektů. Odbor bude
mít i nového vedoucího. Stal se jím
Petr Sedlák, kterého Vám představíme
v dalším čísle.

Zámečtí hasiči na soutěži v Polsku

Foto: archiv

Právě marketing města by měl úzce
spolupracovat především s úsekem
kultury, se kterým má množství společné
agendy. Účelem změny je efektivnější
plánování
a
realizace
kulturních
a sportovních událostí města. Stejně tak
samotné propagace akcí.
(red)

Co je nového? Aneb poznámky z rady
devět měsíců výpovědní lhůta, mezitím budou vybráni noví dodavatelé těchto služeb.
Zdeněk
Navrátil
radní města
Žďáru nad Sázavou

Vybrané komunální služby ponovu
Rada města vypověděla smlouvy s firmami, které zajišťují pro město letní a zimní
údržbu komunikací a péči o dřeviny a květinové záhony. Hlavním důvodem je fakt, že
napříště si chce město některé vybrané služby provozovat samo, což by stávající smlouvy neumožňovaly. Na tomto rozhodnutí
se částečně podepsala i nespokojenost se
službami zimní údržby z poslední zimy či některé problémy v péči o dřeviny. Nyní poběží

4

Další pozemky pro rodinné domy
Vyhlášením záměru na prodej 5 zbylých
parcel pro rodinné domy se pomalu končí
další etapa ve výstavbě Klafaru. Ta Žďáru po
letech stagnace přinesla více než 40 nových
stavebních parcel pro rodinné domy a hlavně 9 parcel pro bytové domy, kde postupně
vznikne až 180 bytů. Nyní je nutné, aby se
město zaměřilo na realizaci vlastního městského bytového domu pro dostupné bydlení a rovněž na přípravu dalších pozemků pro
individuální výstavbu. A myslím, že bychom
měli hledat i mimo Klafar.
Vodojem hledá svého dodavatele
Když už jsme u bydlení, tak je tu dobrá zpráva pro obyvatele Vodojemu. Zde už
máme opraveno prvních pět ulic a nyní je
čas vrhnout se na zbytek. Tato zásadní in-

vestice, která se blíží 100 milionům korun, by
měla mezi lety 2020–2023 z Vodojemu opět
udělat krásnou a moderní čtvrť. Teď zbývá
vybrat kvalitního dodavatele, který takto náročný úkol zvládne.
Září ve znamení sportu
Pro milovníky organizovaného i rekreačního sportu bylo září opravdu báječný měsíc.
Nejen, že se po prázdninách rozběhly všechny možné ligové i neligové soutěže, ale zároveň se po letech čekání dočkaly nových
sportovišť. Nové zázemí pro fotbal a tenis
na Bouchalkách nabídne konečně důstojné zázemí pro stovky žďárských sportovců
a sportovních nadějí. Žďárská „čtyřka“ škola
má po více než 40 letech opět nové moderní
sportovní hřiště a areál, který jí může kdekdo
závidět. Pokud si k tomu připočteme i cyklostezky, které postupně vyrůstají u Piláku či
nejnověji „na Farských“, tak je vidět, že sport
u nás bereme opravdu vážně.

v pravidelných týdenních intervalech - každé
úterý (případně středa). V místních částech
1x za 14 dní. Stále jsou k dispozici biopopelnice pro zájemce, kteří tuto možnost od města zatím nevyužili.
V letošním roce jsme začali třídit novou
komoditu – KOVY. Na každé sídliště jsme
umístili jednu nádobu na kovy z domácností – celkem 10 kusů, podobně jako je tomu
u nádob na oleje. Seznam stanovišť je na
webu města.
Dále jsme pořídili 1000 kusů sad tašek
na tříděný odpad do domácností. Během tří
měsíců byly zdarma rozdány všem zájemcům,
kteří mají trvalý pobyt ve Žďáře nad Sázavou.
Pro stálý zájem plánujeme pořídit tašky
i v příštím roce.
Ve dnech 17. září – 18. září 2019 byly vymyty všechny popelnice na bioodpad. Tato
akce vyšla město na 60 621 Kč a byla uskutečněna za přispění z grantu Kraje Vysočina. Taktéž záložky, které jsou součástí tohoto čísla Žďárského zpravodaje. Doufáme,
že je občané využijí prakticky jako záložky
a taktéž se dozví zajímavé údaje o třídění
odpadů.
(oks)

Kontejnery
na nebezpečný odpad
Ilustrační foto

Foto: Jakub Axman

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

čtvrtek 10. října 2019

hodina

Bezručova–U Pily

14.00 -14.25

U Táferny

14.30–14.55

Dvorská

15.00–15.25

Vejmluvova (u obchodu)

15.30–15.55

pondělí 14. října 2019

hodina

pondělí 21. října 2019

hodina

Bezručova (u fotb. hřiště)

16.00–16.25

Dvorská

13.00–14.30

Sadová

13.00–14.30

Nová (zastávka MHD)

16.30–16.55

U Táferny

15.00–16.30

Nábřežní

15.00–16.30

Kulturní dům. Libušín

17.00–17.25

Bezručova (u fotb.hřiště)

17.00–18.30

Střední zdravotnická škola

17.00–18.30

Kulturní dům. Vysočany

17.30–17.55

úterý 15. října 2019

hodina

úterý 22. října 2019

hodina

pátek 11. října 2019

hodina

Šípková

13.00–14.30

Okružní dolní–V Zahrádkách

13.00–14.30

Květná (zastávka MHD)

14.00 -14.25

Purkyňova

15.00–16.30

U Jezu

15.00–16.30

U Jezu

14.30–14.55

Vejmluvova

17.00–18.30

sídl. Klafar (u Orlovny)

17.00–18.30

Okružní dolní. V Zahrádkách

15.00–15.25

středa 16. října 2019

hodina

středa 23. října 2019

hodina

Bratří Čapků–stánek PNS

15.30–15.55

Bratří Čapků

13.00–14.30

Kavánova

13.00–14.30

na Rybníčku

16.00–16.25

Vnitřní

15.00–16.30

Pelikánova–Jamborova

15.00–16.30

Střední zdravotnická škola

16.30–16.55

Nová

17.00–18.30

KD Vysočany

17.00–18.30

Pelikánova–Jamborova

17.00–17.25

čtvrtek 17. října 2019

hodina

čtvrtek 24. října 2019

hodina

Vodojem (točna MHD)

17.30–17.55

Květná–Luční

13.00–14.30

Lučiny

13.00–14.30

sobota 12. října 2019

hodina

KD Vysočany

15.00–16.30

Vodojem (točna MHD)

15.00–16.30

Stržanov

14.30–14.50

Veselská u školky

17.00–18.30

Klafar–Libická (u byt. domu)

17.00–18.30

Radonín

15.00–15.20

pátek 18. října 2019

hodina

pátek 25. října 2019

hodina

Radonín – č. pop. 14

15.25–15.30

Novoměstská

13.00–14.30

Vnitřní

13.00–14.30

Radonín – č. pop. 13

15.35–15.40

Polní

15.00–16.30

Květná–Luční

15.00–16.30

Mělkovice

15.50–16.15

Vodojem (točna MHD)

17.00–18.30

U Hrázek

17.00–18.30

Mělkovice – č. pop. 386

16.20–16.25

sobota 19. října 2019

hodina

sobota 19. října 2019

hodina

Mělkovice – č. pop. 306

16.30–16.35

Mělkovice

7.00–8.15

Radonín

10.15–11.30

Veselíčko

16.45–17.10

Veselíčko

8.30–9.45

Stržanov

12.00–13.15

Klafar u Orlovny

17.30–17.55
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Nádoby na náměstí – zeleň na kapačkách?
Obraz města je založen na harmonii prostoru, fungujících vazbách, čistotě provozu, provozní bezpečnosti. Do hry vstupují
detaily. Žďáru kazí harmonický obraz řada
detailů. Mnoho z nich jste díky provozní
slepotě přestali během let vidět - po čase
si člověk zvykne na ledacos. Z pozice architekta krajináře je pro mne důležitý „kvalitní harmonický obraz“ místa, kde žijeme.
Jedním z nejdůležitějších míst veřejného
života ve Žďáru je západní strana náměstí
Republiky – opomenutá při řešení náměstí, zatížená dopravou průtahu, formou architektury, celkově nepřátelská…

Zlidštění formou betonových nádob nefunguje. Pitoreskní forma a měřítko, řešení
zeleně poplatné bolševickému režimu, které je terčem vtipů odborné veřejnosti. Náklady na každoroční založení letničkových
výsadeb a péči o ně vyvolává otázky, zda-li
jsme někde neudělali chybu…
Proč tedy vlastně máme nádoby na náměstí? Aby bylo útulnější? Aby bylo kam
schovat láhev s vodkou před diskotékou?
Suplují popelníky? Zabezpečují provozní
bezpečnost náměstí? Bezpečnost je důležitá, ale ruku na srdce - pro tuto ulici jsou
argumenty hrající pro nádoby spíše zvyko-

vou záležitostí. Chodník šíře 6 - 8 m a travnatý pás 3 m tvoří spolu s bariérou stojících
aut (vždy, když se zde pohybují lidé) podle
mne dostatečný prostorový nárazník mezi
vstupem do obchodu a koly kamionu. Navíc se marně snažím najít ten obchod nebo
cukrárnu snů, z níž by vybíhaly davy dětí
vstříc vozovce. Tato ulice rozhodně není
místem, kde se pohybují děti samy bez rodičů…
Asi se ptáte, proč byly nádoby a jejich
vegetace letos zcela jiné a laicky vlastně
horší než kdykoliv předtím?
Pokračování na straně 7

Žďáráci pro Žďáráky aneb další ročník participativního rozpočtu
Rok 2019 je již čtvrtým rokem, který občané Žďáru nad Sázavou mohou sami
ovlivnit veřejný prostor. Prostřednictvím participativního rozpočtu může každý Žďárák buď přímo navrhnout vlastní
projekt, nebo podpořit projekt některého ze svých spoluobčanů. Během měsíce
června byly podány celkem tři návrhy na
zlepšení našeho města, pro dva z nich
můžete nyní hlasovat.
Během září navrhovatelé představili
a konzultovali své projekty se zástupci městského úřadu i s vedením města. Letos se ale
jeden z projektů do hlasování nedostal, protože realizace v současné době není možná,
jelikož město se snaží omezit vizuální smog,
tento návrh není celkovým koncepčním řešením. Do hlasování pro širokou veřejnost tedy
putují dva projekty. Mezi ty nejúspěšnější
se rozdělí 600 000 Kč z městského rozpočtu
a budou během příštího roku realizovány.
„Chtěla bych poděkovat všem, kteří se aktivně do participativního rozpočtu zapojili a podali své návrhy,“ vzkázala občanům garantka
participativního rozpočtu Radka Remarová.
„S každým dalším ročníkem participativního

rozpočtu se utvrzujeme v tom, že Žďáráci mají
zájem aktivně utvářet svoje okolí a město je tu
od toho, aby jim s jejich plány pomáhalo,“ dodává Remarová. Během října přichází na řadu
druhá fáze, tedy hlasování široké veřejnosti
o tom, který z navrhovaných projektů by se
měl zrealizovat. Hlasování bude probíhat
od 1. do 20. října 2019. Svůj hlas může udělit každý občan Žďáru starší 15 let. Hlasovat
můžete pohodlně z domova přes internet,
ale i prostřednictvím papírového hlasovacího lístku (můžete využít lístek níže nebo si jej
vyzvednout přímo u uren). Ten pak vyplněný
vhodíte do hlasovací urny v informační kanceláři Městského úřadu Žďár nad Sázavou,
v budově polikliniky, knihovny nebo Relaxačního centra.
Hlasovat můžete vždy pro jeden projekt,
udělit můžete pouze jeden kladný hlas.
Výsledky hlasování budou zveřejněny
nejpozději do 10. listopadu na webu města.
„I nevítězné projekty jsou pro nás i nadále velmi
důležité. Díky nim víme, co lidem v našem městě chybí nebo co je trápí. To, že projekt neuspěl
v participativním rozpočtu, neznamená, že se
mu město nemůže věnovat v rámci jiného projektu. Už o něm víme a to je zásadní,“ dodává
Remarová.

1. Úprava veřejného prostoru
na ulici Květná
Navrhovatelé pracují s dnes již zastaralým
hřištěm na Květné ulici na Vysočanech. Na
hřišti jsou dnes staré kovové brány, hrbolatý trávník a chybí lavičky nebo jiná možnost
volnočasového vyžití. Návrh úprav pracuje
s revitalizací zeleně a úpravou povrchu hřiště. Zároveň prostor doplní mobiliář o lavičky a herní prvky. Dnešní hřiště by tak mělo
sloužit pro maminky s dětmi, mládež i pro seniory. Konkrétní podoba by měla vzniknout
ve spolupráci s navrhovateli, obyvateli dané
lokality.
2. Psí park na ulici Vodárenská
V evidenci Žďáru nad Sázavou je zapsáno
cca 1300 psů. Jejich venčení je však v rámci
města omezeno na okolí bytových domů,
v blízkosti silnic, cyklostezek či dětských
hřišť. Procházky na loukách a v lesích jsou
časově i fyzicky náročnější.
Psí park je veřejně přístupný oplocený
prostor pro venčení, socializaci a výcvik psů.
Park bude umístěn v ulici Vodárenská, tedy
v těsné blízkosti sídlišť Libušín, Vodojem
a Vysočany. Park bude vybaven překážkami
pro výcvik psů i odpadkovými koši.
(red)

Participativní rozpočet 2019: Hlasovací lístek
Jméno a příjmení:
………………………………………………

Projekt č. 1 - Úprava veřejného prostoru na ulici Květná

Adresa trvalého bydliště:
………………………………………………

Projekt č. 2 - Psí park na ulici Vodárenská

………………………………………………

Podpis a datum:
………………………………………………
Hlasovat můžete vždy pro jeden projekt, ten označte křížkem. Hlasovat mohou pouze občané města Žďáru nad Sázavou,
kteří v den hlasování dovršili 15 let. Každý občan může hlasovat pouze jednou. Hlasovací lístky lze odevzdat od 1. 10. do
20. 10. do hlasovacích uren umístěných: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Poliklinika Žďár
nad Sázavou, Relaxační centrum. Hlasovat je možné i on-line na webových stránkách města www.zdarns.cz. Kontaktní
osoba: Radka Remarová 778 744 303.

600 000 Kč na vaše projekty. 
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Důvod je prostý, chtěla jsem městu ušetřit „pár korun“ na důležitější věci a na takto
exponovaném místě předvést, jak se stává
počasí v letních měsících pro veřejnou zeleň devastační a zvyšuje náklady na údržbu.
Pěstování letniček formou přímého
výsevu je nejlevnější možností, jak založit
kvetoucí záhony. Do připravených záhonů nebo nádob se vysévá směs bez dalších nároků na údržbu. Směs namíchaná
pro Žďár byla složena ze zemědělských
plodin medonosných (hořčice, svazenka),
meziplodin používaných v biozemědělství
(jetel, lupina) a plodin cílových (slunečnice, kukuřice, mangold, proso). Druhové
složení mělo předpoklady k přežití v extrémně suchém a horkém počasí. Směs
byla namíchána se záměrem ukázat, jak je
možné v krajinářské architektuře pracovat,
poukázat na principy biozemědělství, udržitelnost.
Vzhledem k vývoji počasí po dubnovém
výsevu, kdy bylo velké sucho a poměrně
teplo, byly některé nádoby ve spolupráci
s dětmi ze 4. ZŠ zalévány (tímto děkuji),
aby směs vzešla. Některé cílové plodiny
nezvládly ve stresových podmínkách vyklíčit či prorazit v konkurenci jiných rostlin.
Výška rostlin nebyla sice optimální, nádoby
zakvetly, ale tropické dny na začátku prázdnin urychlily vývoj rostlin, které překotně
dozrály. V druhé polovině července byly
nádoby přesety druhou vlnou výsevu, která vyklíčila, a v současné době tato „tráva“

prosperuje lépe než opečovávané výsadby
v závěsech na lampách…
Co bylo cílem pokusu? Ukázat, jak je
„energeticky“ a finančně náročné pěstovat
rostliny v extrémních podmínkách města,
na vražednou kombinaci betonové rozpálené nádoby a výsadeb jehličin, které
vytvářejí srážkový stín beroucí letničkám
vodu. Pokud bychom měli na náměstí letničky nebo trvalky ve formě záhonu ve volné půdě, byly by výsledky, co se týká estetiky i nároků na zálivku, mnohem příznivější.
To, jak je podobný typ výsadeb náročný
a že to „město“ prostě neumí (esteticky ani
technologicky), jsme si mohli ověřit i na závěsných nádobách a květináčích před radnicí. Ve většině měst jsou kaskády kvetou-

Betonové květináče na náměstí Republiky

cích rostlin, na náměstí někdo zapomněl,
že letničky jsou především o nákladné
každodenní péči… Prostě není žádná levná
bezúdržbová varianta, která by měla laicky
i zahradnicky vysokou estetickou hodnotu.
Z těchto důvodů si myslím, že je velmi
nehospodárné a dlouhodobě neudržitelné
každoročně obnovovat nádoby s květinami na „kapačkách“. Konzervace podobných
pozůstatků minulosti není tím správným
směrem, kterým se chceme ve veřejném
prostoru a zeleni vydat. Doufám, že architektonická soutěž Potenciál města Žďár
nad Sázavou přinese kvalitní řešení a budeme schopni co nejdříve odstranit tuto zátěž
rozpočtu a dokončit revitalizaci náměstí.
Lucie Radilová

Foto: Lucie Radilová

Žďár poskočil v kvalitě života na čtvrtou příčku na Vysočině
Žďár jako město s minimem dopravních
nehod nebo exekucí a vyhlášené dlouhověkostí svých obyvatel. Oproti minulému
roku si Žďár v porovnání s celou republikou polepšil o patnáct příček. Mezi víc
než dvoustovkou obcí v tuzemsku obsadil 54. pozici. Výsledky vychází z průzkumu společnosti Obce v datech na víc než
dvoustovce obcí po celé České republice.
První místo na Vysočině obsadil Žďár v indexu chráněných území. Tomu nahrává, že
Žďár je na kraji malebné přírody Žďárských
vrchů. Díky zdravé přírodě a ovzduší čistšímu než ve třech čtvrtinách republiky se tu
lidé dožívají výrazně vyššího věku. V průměrné délce se tak Žďár umístil na pátém místě
v celé republice a druhém na Vysočině. Když
už jste ale nemocní, tak to není daleko do nemocnice. Na rozdíl od jiných okresních měst
není nemocnice přímo ve Žďáře. Dostatek je
tu i praktických lékařů. Na Vysočině je město
třetí a v republice se dostalo do první čtvrtiny.
Dobře si Žďár vede i v nezaměstnanosti.
V rámci kraje Žďár obsadil sedmé místo. Ve
srovnání s Vysočinou je na tom město dobře
i v pracovních příležitostech. Na cestách do
práce pak řidiče čeká minimum dopravních

nehod a vlakem se dostanete skoro nejlépe
na Vysočině. Po práci to není daleko k bankomatu, do restaurace, kina ani do supermarketů. Ve všech čtyřech zmíněných indexech se
město umístilo v první desítce na Vysočině.
A kdo chce ve volném čase navštěvovat různé zájmové spolky a sdružení, přijde si tu na
své. V tomto indexu se město umístilo v první
dvacítce a na Vysočině jako druhé.

Letecký pohled na náměstí Republiky

Společnost Obce v datech, s.r.o. vznikla
jako účelový start-up pro realizaci konkrétního produktu - vývoje indexu kvality života
a souvisejících derivátů prostřednictvím automatizovaného zpracování velkých množstvích dat. Na projektu pracuje řada expertů
s dlouholetou praxí s poradenstvím ve veřejném sektoru a analytiků z oblasti ekonomie,
statistiky a demografie. 
(red)

Foto: archiv
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Městský úřad informuje

Žďár má vlastní kelímky Rozbor studánek
Správné třídění odpadů se nám ve Žďáře
daří již nějakou dobu aplikovat. Dalším
krokem je ale omezení samotné produkce odpadu. A proto se město rozhodlo
na městských akcích zavést zálohované
vratné plastové kelímky.
Návštěvníci Horáckého džbánku si možná již všimli, že jim limonádu nebo pivo
čepovali do vratných kelímků. Ty podléhají
záloze 50 korun, která je vratná při odevzdání špinavého kelímku zpět. V budoucnu by tyto kelímky měly být na všech akcích města.
(red)

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru

Studánka U Křiváku
není pitná
3. září 2019, 7.50

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru

Studánka Salvátorka
je pitná
3. září 2019, 8.10

Místo odběru
Stav vody
Datum odběru

Studánka Klafar
není pitná
3. září 2019, 8.30

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

Město oceňuje občany za významné zásluhy
Při tradiční červnové oslavě Dne Žďáru proběhlo na Staré radnici slavnostní předání Ceny města panu Vilému
Frendlovi, in memoriam, za vytvoření
unikátní fotografické kroniky historie
města Žďáru nad Sázavou. Pan Vilém
Frendl se stal již čtvrtým občanem v pořadí, kterému bylo toto významné ocenění uděleno.
Od roku 2016 je udělována Cena města Žďáru nad Sázavou občanům města
jako morální ocenění za významné zásluhy, především v oblastech kultury, sportu,
vzdělávání, vědy a veřejného života. Ocenění může být uděleno jak jednotlivým
osobám, tak i kolektivům jako projev uznání za dosažené výsledky, dlouhodobé zásluhy o rozvoj v dané oblasti a za významnou osobní angažovanost.
Město chce i nadále pokračovat v tradici
oceňování osobností, které se svou činností a aktivitami zasadily o rozvoj a propagaci
města doma i v zahraničí a neměly by zůstat bez povšimnutí.

Před

Vedení města si dovoluje požádat občany o pomoc při vyhledávání takových
osobností a uvítá aktivní zapojení široké
veřejnosti do výběru. Návrhy na ocenění
je možné podávat do konce roku 2019.
Mohou být podávány jak v listinné, tak
i v elektronické podobě. I nadále mohou
být navrhováni ti samí kandidáti na ocenění, jimž doposud nebylo ocenění uděleno.
Podrobnější informace o náležitostech návrhů jsou k dispozici na webu města v záložce Město. 
(red)

Ztráty a nálezy
Ztraceno
Nalezeno
Svazek klíčů
u Malého lesa
Jeden klíč a přívěšek
nádraží ČD
Mobilní telefon
u haly ČD
Hotovost
na cyklostezce
Jízdní kolo
ulice Barákova
Svazek klíčů
Pilská nádrž
Platební karta
ulice Nádražní
Krokoměr
u obchodu Kinský
Klíčenka a 1 klíč
náměstí Republiky
Klíč od vozu
ulice Novoměstská
Klíče a klíčenka
hřbitov na Zelené hoře
Dioptrické brýle
u Táferny
Svazek klíčů
dům na ulici Palachova 3
Sportovní taška
v Rebelce
Svazek klíčů
na parkovišti před MěÚ
Látkový batoh
na parkovišti za KB
Finanční hotovost
ulice Horní
Platební karta
Farská humna
Věci jsou k vyzvednutí na Městském úřadě
u Aleny Benešové - 566 688 146.
(red)

Žďár si připomíná
výročí založení
Československa

Víte, že…

Letos to je po 101, kdy si připomínáme
založení samostatného Československého státu.

… jenom střechy ve správě městského
úřadu zabírají 45 000 m2? To je víc než
dvojnásobek rozlohy parku na Farských
humnech nebo jedno Václavské náměstí.
Město chce střechy do budoucna využívat například jako zelené střechy. Ty snižují spotřebu energií na vytápění i klimatizaci nebo prodlužují životnost střechy.
Dalším možným využitím je sběr dešťové
vody nebo fotovoltaické panely. Ty jsou
už dnes na střeše žďárské polikliniky.

Město Žďár nad Sázavou srdečně zve
občany města na pietní setkání k výročí
Dne vzniku samostatného československého státu. Setkání se bude konat v pondělí
28. října 2019 v 16:00 hodin u bysty T. G.
Masaryka na náměstí Republiky. Po zdravicích vedení města promluví historik Regionálního muzea Stanislav Mikule a celá
slavnost bude zakončena státní hymnou.
(red)

Po

Část bytových domů na Stalingradě, které vznikly v 50. letech minulého století, na svých fasádách promítala ideály tehdejšího
režimu. Častou formou pak byla sgrafita. Většina z nich už ale z fasád domů zmizela, a tak se dnes už stala vzácností. Majitelé některých domů s pomocí města zbytky sgrafit na Staligradě zachránili a zrekonstruovali je. Na podobné rekonstrukce, přispívá město
i v letošním roce.
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Rozhovor

Rozhovor: Učitelé Vysočiny Roman Veselský a Petr Zahrádka
vé vybavení v ceně cca 1 milion Kč.

Roman Veselský a Petr Zahrádka

Foto: archiv

Dva učitelé ze Žďáru letos získali ocenění
Učitel Vysočiny. Roman Veselský (RV) je
učitel biologie a zeměpisu ze žďárského
gymnázia. Petr Zahrádka (PZ) je učitel
odborných strojírenských předmětů na
žďárské průmyslové škole. V rozhovoru
jsme rozebrali, jak se stali Učiteli Vysočiny a co obnáší být aktivním učitelem.
Ocenění od Kraje Vysočina dostali i další
čtyři učitelé ze středních škol na Vysočině.
Oba dva Vás do ankety nominovali Vaši
kolegové. Každý ale vynikáte v něčem
jiném.
U Vás to byla práce učitele mimo školní hodiny. Co děláte se studenty navíc?
RV: Práce v hodinách je samozřejmě pilířem vlastního vzdělávání. Dnes je však třeba,
aby mladí lidé ve školách nasbírali jednak
znalosti a dovednosti, ale aby získali i důležité
zkušenosti. A právě tyto zkušenosti se jim snažím zprostředkovat prostřednictvím mnoha
soutěží, které překračují rámec mé aprobace
a projektů. Rád bych vyzdvihl úlohu mezinárodních projektů, protože získané zkušenosti
v nich se jen velice těžko simulují při výuce
v učebně.
Naše investice se nám vyplácí. Díky píli,
pracovitosti a zapálenosti některých studentů
dosahujeme nejen na národní kola, nýbrž i na
kola mezinárodní (např. iGeo, Daniel Vašek,
Québec 2018).
Vy zase vynikáte v odborné výuce. Co v ní
děláte navíc nebo jinak?
PZ: V oboru Strojírenství se spousta činností radikálně změnila s nástupem výpočetní techniky a internetu. Neustále si udržuji
kontakt s praxí. Snažím se veškeré novinky
z oboru začleňovat do výuky. Pro práci využívám informační technologie a organicky tyto
metody začleňuji do výuky. Pro žáky jsem vytvořil prezentace a učebnice jako systém otázek a odpovědí včetně odkazů na další zdroje
informací.
Pro strojírenská měření mám zpracovány
protokoly, které vycházejí z praxe ve strojírenských firmách. Nahradil jsem tisknutí
technických zpráv tím, že jsou kompletovány
v elektronické verzi. Jako jediná průmyslovka
v České republice využíváme pro výuku péče
o jakost program firmy Palstat z Vrchlabí. Firma poskytuje bezplatně naší škole programo-

To všechno ale nemůžete stíhat sami. Kdo
ještě za těmi projekty stojí?
PZ: Projekty jsou týmová záležitost a za ta
léta jich bylo opravdu hodně. Mám štěstí na
dobré kolegyně a kolegy, kteří mě přizvali do
řešitelského týmu. Část projektů byla zaměřena odborně. V mém případě na počítačem
podporované řízení jakosti ve strojírenství.
Část projektů byla zaměřena na jazykové
vzdělávání a odbornou praxi našich studentů
v zahraničí.
RV: Samozřejmě, že ne. Mezinárodní projekty jsou vždy řešeny celým týmem, který
sestává jednak z pedagogů a jednak ze studentů a samozřejmě za podpory vedení školy.
Projekty partnerství škol Erasmus+ zde řešíme
s kolegyní Kondýskovou. Nedávno jsme dokončili vědecký mezinárodní projekt z programu EU Horizon 2020. Kromě toho nejdůležitějšího – našich studentů, byl v týmu kolega
Lukáš Bořil, který do něj vnášel svůj pohled ze
sociálně–vědního zaměření.
Nedílnou součástí jsou určitě i studenti. Jak
oni se zapojují?
PZ: Moje zkušenosti jsou takové, že když
je výuka zaměřena prakticky, tak to studenty
baví víc. V posledních letech mají naši maturanti možnost vybrat si praktickou část
maturitní zkoušky jako dlouhodobý projekt.
Maturitní práce si navrhují většinou žáci sami,
předmětová komise je schvaluje. Studentské
práce jsou pak přehlídkou toho, co všechno se
na škole za čtyři roky naučili.
Velice se nám daří vytvářet práce, které
postupují okresními i krajskými koly soutěže
Studentské odborné činnosti až do kol celostátních.
RV: Mezinárodní projekty osob jsou primárně určeny pro naše studenty. Nikoli pro
nás, učitele. My vlastně studenty na cestách
doprovázíme a vytváříme funkční prostředí
pro jejich vzájemnou spolupráci. Někteří studenti například uvedli do praxe akci „Přiveď
prarodiče do školy“. V rámci této milé akce do
školy každý rok zveme prarodiče našich studentů, aby se s nimi účastnili vyučování.
Kromě projektů ale vedete třeba i fotografický kroužek. Jak takový kroužek vznikl
a co studentům může přinést?
RV: Fotografický kroužek jsem vlastně ani
nezaložil já. Vznikl na popud studentů, kteří se
chtěli scházet a sdílet své poznatky z tohoto
oboru a možná se i chlubit podařenými fotografiemi. Protože věděli, že také fotím, oslovili
mě a začali jsme se neformálně scházet v mém
kabinetu. Až později vznikl nepovinný předmět. Dílem absolventů tohoto předmětu je
i každoroční školní fotografování.
Co Vás k učitelství přivedlo?
PZ: Dá se říci, že mne ve volbě budoucího
povolání ovlivnila matka, která učila na základní škole ve Žďáře, a sestra, která už učila
na gymnáziu ve Žďáře. Na průmyslovce jsem si
v laboratořích říkal, že by nebylo špatné tady

jednou učit. Po vystudování strojařiny na VUT
Brno, po vojně a tříleté praxi ve firmě ŽĎAS
jsem začal vyučovat odborné předměty v oboru strojírenství.
RV: To tak nějak vyplynulo z toho, že jsem
si zeměpis a biologii na střední škole oblíbil.
A když jsem přemýšlel, co by se s tímto zaměřením dalo dělat, představa učitele se vyrýsovala
vcelku rychle. Dalším faktorem bylo, že jsem
již od malička měl rád prázdniny. A nechtěl
jsem o ně přijít ani v dospělosti. Což tedy v reálu znamená 10 měsíců náročné práce a pak 2
měsíce pro sebevzdělávání a cestování.
Kde berete to Vaše, aspoň jak mně to připadá, neutuchající nadšení?
RV: Pane redaktore, to se Vám možná jeví
vzhledem k tomu, že jsme se sešli teď na začátku školního roku. Uvidíme, jak to bude vypadat na konci června… Během školního roku
se střetávám se spoustou impulzů, které mě
tak nějak průběžně dobíjí. Jsou to různé úspěchy, ať už studentů, tak i moje vlastní. No a já
mám takový osobní problém, že téměř nikdy
nedokážu říct ne. Takže se do všeho většinou
pustím a pak se se vším snažím pořádně vypořádat. A tohle překonávání hranic mě prostě
baví a snad i posouvá dál.
PZ: Já jsem tuto profesi chtěl vykonávat,
a když je motivace, chuť a ochota, tak se dostavuje i nadšení. To platí u všech lidských činností. I když zdánlivě učím několik let stejné
předměty, snažím se, abych je neučil stereotypně. Ono to vlastně ani nejde. Jsou jiní studenti s jinými zájmy a zkušenostmi a těší mě,
když i po maturitě mnozí v dobrém na výuku
vzpomínají a zůstanou věrni vystudovanému
oboru.
Stíháte k tomu všemu najít si čas i sám pro
sebe?
RV: Den má bohužel pouze oněch 24 hodin a mnohdy by se určitě hodil dvojnásobek.
Na efektivním využití mimopracovního času
stále pracuji. Velmi rád se dále sebevzdělávám,
také tu a tam někam vycestuji, a když už jsem
na cestách, tak rád fotografuji. Všechny tyto
aktivity jsou s mojí profesí krásně propojeny.
K tomu se rád chodím odreagovat na pinčes
a na čas na rodinu si nenechám sáhnout. Večer
pracuji vždy až po pohádce na dobrou noc pro
Teri a Táďu.
Vám už se práce učitele pomalu krátí. Co
chcete dělat, až skončíte?
PZ: Chystám se pokračovat v tom, co mne
vždycky bavilo. Budu se věnovat rodině a kutit okolo rodinného domu, ve kterém bydlím
skoro celý život. Dlouhodobě si zdokonaluji
své znalosti angličtiny, rád bych je pochopitelně dál zúročil při cestování za poznáním. Vysočina mi doslova učarovala a rád podnikám
výlety po okolí – pěšky, na kole i na motorce.
Sám sebe považuji za celoživotního sportovce,
a tak bude více času na kolo, běhání, kolečkové brusle, lyžování.
Děkuji za rozhovor.

Matěj Papáček
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Slova zastupitelů

Slova zastupitelů

Anketa pro zastupitele města
V říjnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc se ve Žďáře konala řada sportovních
událostí a otevřela se nová sportoviště, a tak jsme se zastupitelů zeptali: Jak se Vám líbí rozvoj sportovního vyžití ve Žďáře? Jaké sporty
rádi provozujete? 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.

Petr
Stoček
zastupitel
KSČM a SPOZ

Jaromír
Brychta
zastupitel
Změna 2018

Vladimír
Novotný
zastupitel
ČSSD

Martin
Mrkos
zastupitel
ŽŽM

Město Žďár se může oprávněně chlubit
svými možnostmi a především nabídkami
pro rozvoj sportovního vyžití, především
jejich kvalitou a prostředím, kde je možno
sportovní aktivitu rozvíjet. Jde však nejen
o vlastní aktivní sportovce, ale i o tu pasivnější část obyvatel, kteří zůstávají u sportu
jako příznivci a fandové. Rozhodně však
vedení města všemožně dbá o zlepšení
podmínek pro sportovní vyžití, především

Jaroslav
Ptáček
zastupitel
ODS

při podpoře sportující mládeže. Posledním
důkazem může být nově otevřené hřiště
a volnočasové prostory pro sportovní vyžití u 4. ZŠ nebo nově vybudovaný komplex
hřišť a šaten pro tenisty a fotbalisty. My oba
členové našeho klubu už sport neprovozujeme, ale celý náš život byl spjat s ledním
hokejem, od aktivní činnosti až po trenérskou a funkcionářskou práci.

Investice více než 60 miliónů Kč do rozvoje sportovišť je od rekonstrukce bazénu
u 4. ZŠ na Relax centrum v roce 2012 největší a je ve městě vidět. Věřím, že rada
města najde způsob, jak umožnit co nejširší využití pro širokou veřejnost, nejenom pro členy sportovních oddílů a žáky
školy. O to více mne překvapil návrh rady
na změnu územního plánu umožňující

výstavbu obchodního domu BILLA s byty
uprostřed sportovní zóny na Bouchalkách.
Rozbití unikátní sportovní zóny bez ohledu na zpracovanou Koncepci sportovišť
a dopravní zátěž již dnes přetížené páteřní
komunikace I/37 částečně znehodnocuje
obrovské investice do sportovišť. Nechápeme tento přístup a uděláme maximum,
abychom zabránili nevratným škodám.

Žďár byl a je sportovní město. Pochází
odtud mnoho úspěšných sportovců. Za
všechny stačí říct Martina Sáblíková. Na tu
jsme obzvlášť pyšní. Takže zázemí pro sport
je velmi dobré a stále se doplňuje. Samozřejmě by vše mohlo být ještě lepší. Rozvíjí
se nové sporty. Už nestačí jen klasická hřiště. Vznikají skateparky nebo pumptracky.
Populární jsou bojové sporty nebo třeba

tzv. parkour. A právě kluci, kteří parkour ve
Žďáře dělají, tak si prostě připravili plochu
sami. A nejenom že sportují, ale jsou i zábavní. Jejich video na youtube je perfektní.
Já sám na tyto nové sporty spíše jen koukám, už bych to určitě nezvládl. Proto mám
raději kolo nebo třeba koloběžku. A teď
jsem si zamiloval elektroběžku. Provětrám
hlavu a nestojí mě to tolik námahy.

Žďár byl odjakživa město sportu. Na velikost našeho města je zde nadstandardní
počet klubů a organizací jako i formálně
neorganizovaných spolků a družstev. Devízou Žďáru je pestrost výběru a dostupnost sportovního vyžití. Jsem rád, že jsme
nově otevřeli zázemí pro fotbalisty a tenisty nebo nové sportoviště u 4. ZŠ. Pravidelně ročně dáváme miliony na opravy

městských sportovních zařízení, do dotací
pro sportoviště a na sportování dětí a mládeže, rovněž i dospělých. I tak peněz není
nazbyt a nelze bohužel uspokojit všechny
v plné výši, kdy jim vypadnou např. sponzorské příjmy. Osobně mám ke sportu vřelý
vztah, hraji hokej a florbal, běhám, jezdím
na horském kole, v zimě nedám dopustit
na běžky.

Vlastimil
Forst
zastupitel
ANO 2011

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP 09 a Svobodní

Josef
Klement
zastupitel
KDU-ČSL
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pro užívání žďárskými sportovci. To jsou
ale nutné materiální podmínky. Výchovná
práce leží na trenérech a učitelích, kterým
bych chtěl touto cestou za jejich práci poděkovat. Přes dotační tituly se snažíme zajistit financování spolků a oddílů. Vycházím
z osobní zkušenosti, kdy jsem v mládí prošel několika žďárskými oddíly a i nadále mě
kolektivní sporty baví.

cím. Obdivuji ty, kteří nechodí jen s nataženou rukou, ale udělají si svoje sportoviště,
jako plácek na Vodojemu u lesa a mnohé
další. Ale může být i lépe, podporuji například nápad, aby příspěvky šly především na
sportovce. Jinak si rád zahraji tenis, trochu
florbal, projedu na lyžích i na kole, zaplavu
si a tak.

Aktivní sportování je ve Žďáře dlouhodobě populární a různými oddíly prošly generace mládeže. Žďáráci sportují rekreačně
celý život, a to i při náročných povoláních
a bohatém rodinném životě. Toto vše se
podařilo a daří nejenom proto, že ve Žďáře
sportoviště máme a do nových investujeme,
že město financuje tréninky a závodní činnost oddílů 12 milióny ročně, ale také pro-

to, a to hlavně, že jsou mezi námi nadšenci,
kteří tuhle „káru“ táhnou, vedoucí oddílů,
trenéři a další obětavci. Většinou zdarma,
nebo za symbolickou odměnu. Společnost
jim mnoho dluží. Díky nim sport ve Žďáře
žije a může se rozvíjet.
Učím žáky létat ve větroni (bez finanční
odměny). Úžasný je také orientační běh,
sport pro celou rodinu.

Na první pohled rozvoj sportovišť vypadá idylicky, otevřelo se hřiště ZŠ Švermova,
nové zázemí pro fotbalisty a tenisty, můžeme se chlubit pěkným bazénem, krásným
volnočasovým areálem u Piláku atd. Bohužel není všechno zlato, co se třpytí. Na Švermové jsou příliš ostré zatáčky, hřiště míčových sportů je o pár metrů menší, než by
bylo na futsal či házenou, kačírek pod sklu-

zavkou hrne kamínky na asfaltovou plochu,
munici pro nezbedné žáky najdeme krom
kačírku ještě v rohu oválu. Zázemí pro fotbal
a tenis nerespektuje architektonickou studii na rozvoj sportovní zóny. Nejvíc mě ale
mrzí, že hřiště za desítky miliónů na Švermové nebude volně přístupné. Dobré hřiště má
být plné šťastných dětí i dospělých.

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 říjnového čísla nám přišly následující příspěvky.

Bohumil
Trávník
Žďár se prezentuje jako centrum sportu.
Proto je dobře, že naše město v posledních
letech opět pokročilo ve výstavbě sportovišť, hřišť na sídlištích i u škol. Příkladem
je nedávno otevřené nové zázemí pro fotbalisty a tenisty, včetně nafukovací haly,
dokončili jsme velké hřiště u 4. ZŠ. Již se
projektuje i nová hala za Střední průmyslovou školou, kterou město bude částečně
spolufinancovat, a jsou nastavena pravidla

V létě i v zimě, na jaře i na podzim – myslím, že prostor pro sportovní vyžití je ve
Žďáru a okolí dostatečný, co někomu chybí,
je v dosahu a poměrně nedaleko. Cyklostezky i stezky, rybníky, lyžařské stopy. Venkovní
hřiště, tělocvičny i hala, kurty, bazén i zimní
stadión, navíc velkorysé podmínky od města, které platí miliony na sportování zdarma
veškeré omladině a dosti přispívá organiza-

zastupitel
KSČM a SPOZ

Pokud se týká rozvoje sportovního vyžití
ve Žďáře, pak se dle mého názoru dostalo
v posledních pěti letech na solidní úroveň.
Je to ale především dáno bohužel často
pouze většinou momentální „politické vůle“.

Díky provedeným opravám, rekonstrukcím
a v poslední době i výstavbě nových objektů se situace pro samotné aktivní sportovce i pro sportovní vyžití řadových obyvatel
města podstatně zlepšila. Opravy, rekonstrukce i nová výstavba sportovišť a jejich
zázemí rozhodně přispěly ke zlepšení komfortu a bezpečnosti sportující veřejnosti, ať
už organizované nebo jen zájmové, a věřím,
že ze strany vedení města a zastupitelů nepadlo poslední slovo či rozhodnutí. S hrdostí
můžeme konstatovat, že máme mezi našimi
spoluobčany olympijskou vítězku, mistryně a mistry světa a je velká škoda, že se to
zdůrazňuje většinou jenom při jejich vítání.
Mám na mysli momenty, kdy se z městského

rozpočtu vyčleňují a přidělují finanční prostředky pro jednotlivé oddíly a sporty, kde
by dle mého názoru měla být prvořadým
měřítkem hodnotitelů jejich sportovní gramotnost a snaha o zdůraznění co největšího
přínosu pro jméno našeho města za jeho
hranicemi a ne jenom politická příslušnost.
Pokud se týká mé osoby, převážnou část
svého života jsem se pohyboval u ledního
hokeje, nejprve jako hráč, pak trenér mládeže i dospělých a v neposlední řadě také jako
vedoucí zimního stadionu. Nesmím zapomenout ani na velice příjemnou spolupráci
s florbalovým týmem žen FBC Žďár nad Sázavou, který se v sezóně 1999/2000 probojoval do 1. ligy.
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Jaromír
Brychta
zastupitel
Změna 2018

Organizační změny nebo likvidace vedoucí odboru za půl miliónu korun
Rada města s účinností 1. 10. 2019 schválila zrušení odboru školství, kultury (OŠKS)
sportu a vznik odboru školství, kultury, spor-

Jan
Havlík
zastupitel
Změna 2018

Střety zájmů a přetvářka místostarostky
Řezníčkové
V čísle 6, 7 a 8 jsem nepřesně uvedl název zaměstnavatele paní místostarostky
Řezníčkové, když jsem ve zkratce uvedl,

Radek
Zlesák
zastupitel
ANO 2011

Zášť a nenávist do místní politiky nepatří
Říká se, že komunální, chcete-li místní,
politika je politikou nepolitickou. Politikaření do správy města nepatří. Nerad žďárské
zastupitele dělím na koaliční a opoziční.

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP 09 a Svobodní

Předesílám, že moc fandím všem sportovním nadšencům, kteří se sami hýbou
a ještě více těm, kteří se starají o pohybový a sportovní rozvoj mládeže. V posledních týdnech se otevírají nová sportoviště.
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Slova zastupitelů

Kultura

tu a marketingu (OŠKSM) na základě ústní
zprávy pana místostarosty Klementa. Zajímaly nás důvody, cíle a očekávání rady. Ptali
jsme se na jednání ZM, ale odpověď nedostali, proto jsme se zeptali podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Pan starosta nám odpověděl, že „V rámci připravovaných změn byla zpracována
funkční analýza náplně odboru školství, kultury a sportu a oddělení projektů a marketingu včetně pracovních náplní pracovníků
v tomto odboru a oddělení. Tato změna byla
vyhodnocena jako změna natolik významná,
že rada města rozhodla zrušit stávající OŠKS
a vytvořit odbor nový, a to OŠKSM.“ Divný
postup, nic neoznámit vedoucí odboru Mgr.
B. Lučkové a zrušit její pozici? Očekávali jsme

alespoň několik stran zmiňované Analýzy,
ale odpověď nic neobsahovala. Požádali
jsme tedy o doplnění informací o tuto Analýzu. Odpověděl pan místostarosta Klement:
“Analýzy a rozbor náplně odboru byly vedeny ústní formou.“
Jaká je transparentnost a věrohodnost
takto provedené změny? Uměle vytvořená
náplň pozice marketingového referenta byla
dříve úspěšně vykonávána na odboru OŠKS.
Jediným výsledkem radou schválené organizační změny je odvolání vedoucí odboru
OŠKS, které bude město stát cca 500 tis. Kč
a zvýšení počtu úředníků, když se náplň činnosti odboru, byť s novým názvem, vrátí do
původního rozsahu před vytvořením pozice
marketingového referenta.

Kino Vysočina se nechystá spát na vavřínech aneb na co se do kina těšit

že zaměstnavatelem je firma PURUM Kraft
a.s. Správně mělo být uvedeno, že jejím zaměstnavatelem je firma PURUM s.r.o., která
je součástí holdingu PURUM Kraft, který
je jediným akcionářem firmy PROFISTAV
Litomyšl. Za tuto zkratku a nepřesnost se
omlouvám.
Jde-li jí o důvěryhodnost, jak píše, tak
stačí, když veřejně a čestně prohlásí, že ona
ani osoba jí blízká neměla a nemá žádný
osobní zájem ve vztahu k holdingu PURUM
Kraft a firmám jím ovládaným. Dodnes totiž
neodpověděla na otázku, kdy se dozvěděla
o účasti firmy PURUM s.r.o. ve veřejné zakázce na údržbu zeleně mimo sečení a proč
neoznámila možný střet zájmů při výběru
firmy, u které je zaměstnána. Zákonnou po-

vinnost oznámit svůj poměr k projednávané věci nesplnila ani při hlasování RM a ZM
o rozpočtových opatřeních, kdy i jejím hlasem poslali dalších 600 tis. Kč firmě PURUM
s.r.o., tedy jejímu zaměstnavateli. Stejné tak
u hlasování o rozpočtu městské policie, kde
je od roku 2016 zaměstnána osoba jí blízká.
Pokud by mi paní místostarostka skutečně přála štěstí a klid, jak napsala, tak by mě
mohla přestat pomlouvat u jiných zaměstnavatelů, přestat porušovat zákon o střetu
zájmů, jednací řády a slib zastupitele. Koaliční zastupitelé by pak místo účasti a vystupování na demonstracích proti premiérovi
mohli začít řešit střety zájmů paní místostarostky. Ony se ale jednodušeji řeší problémy cizí a vzdálenější než ty vlastní a bližší.

Proč taky? Na některé věci můžeme mít různé pohledy, nemusíme se vždy shodnout,
ale přinášet dobré nápady ve prospěch
města, a ty si i následně odpracovat, by měl
být společný jmenovatel všech 27 žďárských zastupitelů. Jsem velmi rád, že drtivá
většina mých vážených kolegů zastupitelů
jsou právě těmito lidmi. Vždy si těchto lidí,
kteří obětují svůj volný čas a energii pro
naše město, budu neskonale vážit.
Bohužel ne všichni současní žďárští zastupitelé se stali zastupiteli díky své chuti
pracovat ve prospěch Žďáru. Je mi líto těch,
kteří kandidovali do žďárského zastupitelstva jen z touhy vybít si frustraci ze selhání
ve svém profesním životě. Takovéto zastu-

pitele poznáte především dle toho, že jejich hlavní snahou je ve veřejném prostoru
očerňovat, nálepkovat, rozkližovat, hanit,
pomlouvat a ničit. Přitom za nimi nestojí
žádná hmatatelná práce, a to byť jen v různých městských komisích, výborech nebo
pracovních skupinách, ve kterých je každá
pomocná ruka dobrá. Nejsmutnější na tom
je, že snad z mylného pocitu o jejich větší
zranitelnosti mají tito jedinci tendenci si za
svůj cíl vybírat ženy.
Nicméně těmto jedincům přeji, aby je
tentokrát v životě potkala změna k lepšímu. Mnohdy stačí jen chtít.

U hřiště na ZŠ Švermova mě však kromě
několika nedostatků mrzí jedna věc – nebude volně přístupné veřejnosti. Právě
takovéto areály mají být pro všechny, tedy
pro děti, které si jen tak chtějí zakopat, zaházet, zapinkat, zaskákat, zaběhat nebo si
jen tak posedět. Bohužel si bytelně stavěný areál budeme střežit a zamykat. Přitom
by to vyřešil jeden správce, jako je na hřišti
u dvojky. Snad se brzy dočkáme i u čtyřky.
Druhá věc mě mrzí ještě více. V minulosti byla vytvořená perfektní studie rozvoje
sportovního areálu na Bouchalkách. Nové
zázemí pro fotbalisty a tenisty tuto studii
bohužel vůbec nerespektuje. Korunu všemu nasadil záměr rady města na vybudo-

vání bytového domu na autocvičišti vedle
rychlobruslařského oválu. Opravdu nerozumím tomu, jak zapadají byty do rozvoje
sportovní zóny. Daleko raději bych slyšel,
jak ředitel příspěvkové organizace Sportis
na každém druhém zastupitelstvu bojuje
za výstavbu ubytovny, aby v naší sportovní
zóně mohlo být jedno soustředění za druhým, jako je tomu v jiných areálech. Smysl mi dává obchod u sportovní zóny, kde
si sportovci na soustředění nebo turnaji
mohou nakoupit, ale nemusí být postaven
na úkor sportovní infrastruktury. Bouchalky i Klafar si svůj obchod zaslouží, ale jistě
se najdou lepší místa. Unikátní sportovní
zónu nechme, prosím, sportu.

Vážení a milí příznivci filmového plátna
a dobrého filmu! Naskočili jsme spolu
s vámi do podzimní filmové sezóny a věříme, že nový zvuk DOLBY ATMOS vám
udělal při návštěvě kina radost. Stále více
se ukazuje, že filmy v kině mají svůj společenský smysl a budoucnost.
Mnozí lidé z laické i odborné veřejnosti předvídali v minulých letech kinům postupný, ale nezastavitelný odliv diváků díky
masivnímu stahování filmů, velkoplošným
televizí a podobně. I když je jasné, že návštěvnosti kin z dob, kdy tyto možnosti neexistovaly, se již nikdy nevrátí, jsme rádi, že se
tento černý scénář pro kina nenaplnil.
Důvod, proč se tak nestalo, je prostý. I sebelepší domácí kino s dokonalým zvukem
v pohodlí domova s drinkem v ruce postrádá
jedno podstatné. A tím je zážitek z návštěvy
kina a sdílení filmů spolu s ostatními diváky. A uznejte sami, že smát se, bát se, plakat
a dojímat se sami se sebou je kapku nuda.
A vyprávět si o filmu cestou domů je také
podstatný zážitek. Premiéra filmu na velkém
plátně s dobrým zvukem a plným sálem je
prostě zážitek, který nejde nahradit. Jedná
se o dvě hodiny mimo realitu všedního dne.
A za to lístek do kina určitě stojí.
Premiérové filmy vám už neutečou
Vaše přízeň je pro nás zavazující a v žádném případě se proto celý tým organizace
KULTURA Žďár nechystá usnout na vavřínech. Naše filozofie je taková, že se budeme
snažit vám nabídnout drtivou většinu premiérových filmů v dostatečném množství repríz. Nechceme jít ale cestou slepého nasazení filmů do všech kalendářních dní v měsíci,
ale cestou přidávání filmů v případě diváckého zájmu v jiných vysílacích časech, případně
v doplnění hracího dne například o středu. Jinými slovy, nechceme hrát pouze proto, aby
se hrálo. Měsíční program kina proto prosím
berte jako garantovanou šablonu filmů, ale
sledujte průběžně i web a facebook kina, kde
informujeme o případných přidaných představeních v daném měsíci.
Tento model nám vychází jako nejvíce logický v poměru cena/výkon, což také
opakovaně dokazují výsledky návštěvnosti
kin, kde se pravidelně pohybujeme v první desítce kin v počtu diváků na jednotlivá
představení. Na rozdíl od multiplexů ovšem
nechceme hrát pouze komerčně úspěšné
filmy a nechceme také zapomínat na náročného diváka, milovníky hudebních přenosů,
dokumentárních filmů, výstav a podobně.
Nechceme zapomínat na seniory, předškoláky a také handicapované, či sociálně slabší
návštěvníky.
Velmi dobře se nám například osvědčily
odpolední seniorské projekce, které nasazujeme pokud možno již několik týdnů po
premiéře, kdy nám distributor umožní lev-

nější vstupné. Senioři tak mají možnost navštívit film prakticky v premiérovém měsíci
za sympatické peníze. Do Vánoc nasadíme
seniorské filmy dvakrát do měsíce a také se
zaměříme na několik projekcí pro předškoláky, protože pro ně je v kině nabídka filmů
nejmenší. Také připravíme několik filmů pro
všechny z nás, kteří z jakýchkoliv důvodů nejsou zrovna v ekonomické kondici. I pro ně
ovšem také uvádíme filmy na slepo, kdy sice
divák neví, na co jde, ale také může dát libovolné vstupné při odchodu.

zázemí, obraz a zvuk, dobré pohoštění, přívětiví pořadatelé… Snažíme se, aby toto vše
kino mělo.
Ten, kdo navštěvuje naše kino alespoň
trochu pravidelně, určitě ocení poslední, velmi zdařilou investici do prostorového zvuku
a nového plátna. Zvuk Dolby Atmos neznamená v našem případě přidání na hlasitosti, naopak. Zvuk je velmi vyvážený, krouží
kolem vás, je výrazný a srozumitelný. Také
obraz se rozjasnil, jako byste ho vyleštili nejnovějším mycím prostředkem.

Kina si užijí i filmoví nadšenci
Menšinový divák je paradoxně největší
znalec filmového plátna, který má rád náročné a přitom kvalitní filmy. Je smutné vidět například vyprodané Ženy v běhu s potenciálem na další vyprodané představení,
smutné obličeje zklamaných diváků a jakoby
omluvné obličeje několika jedinců, kteří jdou
prakticky do prázdného kina na artový film.
Člověk jakoby cítil výčitku, proč dáváte film
pro pár lidí, když máte v premiéře trhák!!! Jo,
jo, máte pravdu, ale nejen komercí je člověk
živ, a pokud nebudeme takové filmy promítat, přispíváme k tomu, že nejen že diskriminujeme jinou cílovou skupinu našich spoluobčanů, ale také přispíváme k umělecké
zkáze nezávislých, evropských a dalších filmů
světové kinematografie. Jak z toho ven? Dali
jsme hlavy dohromady a nabízíme řešení.
Pojďme promítat jak trhák, tak umění. A naráz. Je to zatím myšlenka, ale paní ředitelka
KULTURY Žďár, Marcela Lorencová, prozradí
víc…
Navazuji na Aleše Hrbka, programistu
a od letošního září také vedoucího našeho
kina. A již z úvodu mohou návštěvníci tušit
jednu z indicií, proč se kinu Vysočina daří.
Udělat dobrý program, promyšlený, aby si
vybral i milovník menšinových žánrů, je velká
devíza každého kina. Nicméně se domníváme, že dobré kino a následně slušná návštěvnost je výsledkem více faktorů, mezi které
patří vedle dobrého programu také slušné

V číslech je kino vysoko nad průměrem
V řeči čísel navštívilo naše kino v letošním
prvním pololetí téměř 26 tis. diváků s průměrnou návštěvností 92 diváků na film. Přičemž celorepublikový průměr je 33 osob na
film. V roce 2018 to pak bylo 19,5 tis. diváků
s průměrnou návštěvností 78 osob na film,
celorepubliková návštěvnost byla 27 osob
na film.
Pro následující období pro vás připravujeme vybudování nového malého artového sálu, který by naše kino posunul mezi
kina vícesálová. Technickému vybavení však
v tomto případě předchází stavební úpravy,
a tak si na tuto novinku budeme muset chvíli
počkat.
Závěrem bych na tomto místě ráda zmínila jedno jméno, kterému bezesporu Žďár
nad Sázavou vděčí za udržení fungování
kina jako takového. Je to bývalý vedoucí
pan Zdeněk Šustr. Stál u zrodu kina v 60.
letech, provázel ho v letech slávy, udržoval
v době nepřízně. Byl přítomen na podzim
v roce 2014, kdy kino přebírala naše organizace, a velmi nezištně nám, nováčkům
předal mnoho dobrých rad. A s potěšením
se účastnil první etapy zásadní opravy a následného otevření prostor v roce 2017. Nerada bych, aby následná věta vyzněla jako
patos, ale tak to cítím. Dívejme se dopředu,
ale nezapomínejme…a děkujeme.

Desítky nových reproduktorů v Kině Vysočina

Marcela Lorencová a Aleš Hrbek

Foto: Matěj Papáček
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Školství

Co můžete dělat po vyučování na gymnáziu?
I v letošním školním roce mají studenti
gymnázia možnost návštěvy několika
kroužků, jejichž náplň vychází vstříc
zájemcům o humanitní, technické i přírodovědní obory. Mohou si tak rozšířit
své znalosti mimo běžný rozvrh, lépe se
připravit na přijímací zkoušky nebo si
pouze zkrátit volný čas.

Fotografický kroužek

Mezi dlouholeté stálice v nabídce patří fotografický kroužek Mgr. Romana Veselského,
jehož členové se účastní různých fotosoutěží,
popř. tyto fotosoutěže sami pořádají, a každoročně mají na starosti fotografování tříd
a pedagogického sboru.
Už třetím rokem se schází a pravidelně vystupuje školní sbor pod taktovkou Mgr. Len-

Foto: Gymnázium Žďár nad Sázavou

Školství

Získali jsme titul Ekoškola!
ky Dočekalové, dlouholeté členky žďárského
smíšeného sboru C - Vox. Písně v jejich podání zazněly na vánoční akademii nebo při slavnostním vyřazení maturantů na Staré radnici.
V nabídce dále figurují kroužek robotiky
a 3D tisku, teraristický kroužek nebo biologický a chemický kroužek, které našly zázemí v odborných laboratořích a badatelském
centru. „Letos budou mít studenti v kroužku robotiky a 3D tisku možnost společně postavit 3D
tiskárnu. Kromě toho budeme dále pokračovat
v programování Arduina i robotů Lego Mindstorms, se kterými byli naši studenti úspěšní
na Robosoutěži pořádané ČVUT, “ řekl Václav
Černík.
Poprvé se letos otevírá kroužek letectví
a létání s modely pod vedením Stanislava
Nováka, který by rád studentům předal své
zkušenosti, neboť se jedná o jeho dlouholetého koníčka. „Je to perfektní volnočasová
aktivita pro zájemce o techniku letadel, aerodynamiku, elektroniku a systémy dálkového
řízení, “ popisuje kroužek jeho vedoucí.
Všechny kroužky jsou bezplatné, konají se
jednou týdně a jsou odborně vedeny pedagogy gymnázia.
Klára Ptáčková, Gymnázium Žďár

Mateřská škola Žďár nad Sázavou podporuje environmentální vzdělávání dětí
a snaží se i o osvětu mezi rodiči a prarodiči.
Proto se všechny školky ve městě v roce
2017 s chutí zapojily do mezinárodního
vzdělávacího programu EKOŠKOLA. Vznikly
ekotýmy, které společně analyzují, plánují
a ve finále realizují změny k lepšímu. Náročná kritéria programu vedoucí k titulu nakonec splnil ekotým MŠ Pohádka na Brodské
ulici a MŠ Kamarád na Okružní ulici.
V první jmenované školce s nadšením
pracovali během dvou let na tématech
Vnější prostředí a Jídlo, v druhé zvolili k té-

matu Jídlo a ještě Odpady. Z dětí, rodičů,
učitelek a provozních zaměstnanců sestavené EKOTÝMY se snažily po celou dobu
o zlepšení prostředí ve školce a aktivní zapojení dětí, uvědomily si důležitost zásad
zdravé výživy a třídění různých materiálů.
Díky této spolupráci získaly obě školky
dne 18. června 2019 svůj mezinárodní titul
EKOŠKOLA, který byl slavnostně předán
v Senátu ČR.
Děkujeme všem, kteří nám k získání titulu pomohli, a věříme, že dvouletou cestou
k obhájení titulu se budou naše ekotýmy
rozrůstat.
Kolektiv MŠ Okružní a MŠ Brodské

Gastronomická revoluce se nevyhýbá ani žďárské obchodní akademii
Podobně jako v každém jiném oboru
také v gastronomii se převratnou rychlostí inovuje, modernizuje, digitalizuje
a především zkvalitňuje nabídka služeb a výrobků v závislosti na zvyšující
se životní úrovni populace. Poptávka
zákazníků po kvalitních, regionálních
surovinách, moderních způsobech přípravy pokrmů a následné prezentaci
před zákazníkem je trend tím správným
směrem. I my se s našimi žáky snažíme
neustále posouvat výše, nebát se netradičních výzev a zkoušet nevšední zážitky.
Jedním takovým zážitkem byla Santiniho retro kavárna, kterou jsme zajišťovali
před Starou radnicí ve Žďáře. Nejen studenti, ale i návštěvníci si tento podvečerní
čas strávený v pohodové atmosféře užili,
ochutnali různé druhy kávy, nápojů a drobného občerstvení. Výzev není nikdy dost
a jedním z úkolů pedagogiky je i kladení
překážek. Pedagogové jsou pak těmi, kteří
pomáhají studentům překážky překonávat, čímž je připravují na budoucí profesní
i osobní úspěšný start do života. Aktuálně
na „žďárské obchodce“ probíhá aktivní příprava do Národního kola gastronomické
soutěže Trophée Mille.
Samotná soutěž vznikla v rámci podpory vzdělávání ve Francii v regionu Grand
Est. Jejím zakladatelem a hlavním organizátorem soutěže je uznávaný francouzský
šéfkuchař Philippe Mille, oceněný dvě16

ma Michelinskými hvězdami a působící
v podniku Domaine Les Crayères v Remeši.
Konkurence významnou měrou přesáhla
národní rozměr, protože se této významné
gastronomické soutěže účastní také studenti odborných škol z Francie i ze zahraničí. Národní kolo, na které vás tímto srdečně
zveme, proběhne dne 16. listopadu 2019
v nákupním centru City Park Jihlava. Pro
nadšence dobrého jídla připravujeme ve
středu 23. října 2019 od 19 hodin v Café
u tety Hany 1. gastronomický tematický večer spojený s ukázkou prací studentů naší
školy a ochutnávkou degustačního menu.
Tento večer bude věnován pokrmům ze
zvěřiny, jak k tomu podzimní doba vybízí.
Jestli chcete navíc nahlédnout pod pokličku

naší školy a vidět studenty nejen gastronomického oboru na „domácím poli“, přijměte
naše pozvání v pátek 4. října 2019 při příležitosti jejího založení. Střední škola obchodní
a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o.
je školou s dlouholetou tradicí, jež se může
pyšnit řadou úspěšných absolventů. Za všemi těmito i dalšími aktivitami stojí obrovský
kus práce mnoha lidí, kteří se snaží předat
nastupující generaci skutečně maximum.
Pokud se gastronomické řemeslo dělá poctivě, s nadšením a s velkou dávkou vlastní
oddanosti a osobního přístupu, je to profese, která má smysl a rozdává i lásku. Protože,
jak známo: „Láska prochází žaludkem“.
Luboš Prüger,
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Ilustrační foto

Foto: Kolektiv MŠ Okružní a MŠ Brodská

O jazycích, vzdělávání a pochopení trochu jinak
V patnácti žďárských rodinách zněla od
26. do 29. září zajímavá směs jazyků.
Žáci 4. ZŠ se starali o svoje kamarády
z polské družební školy v Krzywinu.
Zpočátku používali angličtinu, ale postupně zjišťovali, že když mluví pomalu
a zřetelně, tak si česko–polsky rozumí. Velké
poděkování patří rodičům našich žáků, kteří
ubytováním a přípravou ranních a večerních

dobrot pro polské žáčky podporují jedenáctiletou spolupráci našich škol. Program pobytu měli naši hosté pestrý. Výuka ve škole,
soutěže během Svatováclavského víceboje
na novém hřišti, poznávací výlet po Vysočině
s návštěvou ZOO, přijetí na radnici žáků i vedení polské základky. Spolu s mými kolegy,
kteří družbu pečlivě opečovávají, si myslíme,
že i takto lze přispět k pochopení odlišností
a vzájemnému naslouchání. A to není málo.
Jaroslav Ptáček, ředitel 4. ZŠ

Co je nového v říjnu
na ZŠ Komenského 6
Rozběhl se školní rok, všichni mají rozvrženou práci, děti i dospělí. A protože
není moc prostoru, vypíšu jen ty opravdu důležité zprávy.
Opět jsme zahájili soutěž žáků o titul „Šikula třídy“, která je určena pro malé i velké
žáky školy a pomáhá nám zlepšovat kvalitu
práce ve škole. Její pravidla jsou vyvěšena na
www.zszdar.cz. Projekt děti vede k zodpovědnosti a důslednosti. Funguje, a to je důležité!
I pro tento školní rok máme připraven kvalitní systém tematicky řazených třídnických
hodin, který nám rovněž umožní zvýšit kvalitu vzdělávání a dále zlepšovat klima ve škole.
A to je důležité!
Ve škole budeme opět prioritně zařazovat výuku ve formě kooperativního učení,
čili skupinové výuky, protože v pracovním
životě musíme všichni spolupracovat. To je
důležité!
Dále budeme děti vést ve smyslu formativního hodnocení, což je dovednost reálně
zhodnotit svoji práci, svoje možnosti, dovednosti své i svých spolužáků. To potřebujeme
do života umět všichni, to je důležité!
Život kolem nás je plný informačních technologií a posláním školy je na tento způsob
života připravovat děti. Takže IT dovednosti
a prvky interaktivní výuky jsou součástí práce
učitelského týmu a dále je budeme rozvíjet,
protože to je důležité!
A na závěr jedna omluva. V minulém článku byla spousta pravopisných chyb, konkrétně v dělení slov. Umět rozdělit slovo na slabiky se děti učí již na začátku školní docházky.
Já to umím také, ale program, který zpracuje
články do zpravodaje, evidentně ne. Článek
nám nebyl předložen ke korekci a v redakci
nebylo nikoho, kdo by příspěvek zkontroloval
a chyby programu opravil.
Děkujeme všem malým i velkým dětem
a jejich rodičům za krásný první školní měsíc
a přejeme jen samé úspěchy a pohodu. Pomáháme dětem k úspěchu a jsem rád, že to
funguje, a děkuji všem, kteří se na tom podílejí, a také všem, kteří nám fandí a drží palce.

Ivo Kuttelwascher, ředitel 3. ZŠ

Prázdninový provoz v MŠ Srdíčko proběhl v duchu letní pohody
Třídami všech sedmi mateřských škol
ve Žďáře nad Sázavou se celý školní
rok rozléhají hlasy dětí předškolního
věku. Veselé dětské štěbetání však ve
většině těchto zařízení na konci června
utichne a nastane zde období relativního klidu, kdy je nutno po desetiměsíčním intenzivním provozu provést
řadu nutných menších či větších oprav
a vylepšení a vše připravit na nový
školní rok.
Retro kavárna na náměstí Republiky

Foto: archiv

U nás, v mateřské škole Srdíčko na Vančurově ulici však letos tento režim neplatil. Všech šest tříd zaplnily děti z ostatních
žďárských školek, aby si po dobu, kdy jejich
rodiče musí i v letních měsících pracovat,
užily jiné, neznámé prostředí, neokoukané
hračky a našly si zde nové kamarády. Několika desítkám školáčků se věnovali zkušení
pedagogové, chůvy i asistentky, k příjemné
pohodě přispěly naše šikovné paní kuchařky a uklízečky.
Dětem byla k dispozici vkusně upravená

a za slunných dní zastíněná školní zahrada
s novými herními prvky. Děti mohly dále
využívat velká pískoviště, houpačky atd.
a nechybělo ani zajištění dostatečného
pitného režimu a třeba i drobná „sprška“ ze
zahradní hadice.
Doufáme, že i přes ne vždy jednoduchou
organizaci celého prázdninového režimu
ocenili rodiče žďárských dětí vstřícný přístup
všech pracovníků školky, jejichž hlavním cílem byl klidný a pohodový pobyt všech dětí.
Jitka Nováková, učitelka MŠ Srdíčko
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SPORTIS informuje
Rekreační areál Pilák
V září proběhla výměna povrchu fotbalového hřiště (použijeme umělou trávu z fotbalového stadiónu) a opravu jeho oplocení,
které je od míčových her poničeno. Na příští
rok plánujeme změnit ceník půjčovného
a opravu štětových cest, které jsou do svažitého pozemku nevhodné. V některých
částech areálu je chceme nahradit asfaltem.
Autokempink Pilák
Na září a říjen letošního roku plánujeme
výstavbu nové loděnice pro rekreační areál, která bude od příštího léta sloužit jako
úschovna kol pro klienty autokempinku.
Zimní stadión
Od začátku srpna je již v provozu ledová plocha. Podepsali jsme smlouvu na další etapu opravy venkovní fasády budovy
a opravu a nátěr konstrukčních prvků směrem k rychlobruslařskému oválu, která bude

realizována do 15. listopadu. Byly dokončeny práce na opravách veřejných sociálních
zařízení včetně vybudování nového sociálního zařízení pro tělesně postižené občany.
Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká pojišťovna)
Na příští rok město připravuje úpravu
parkoviště před budovou a vybudování nového chodníku. V současné době již probíhá oprava sociálních zařízení pro veřejnost
v přízemí budovy včetně sociálního zařízení
pro tělesně postižené. Zájemci o pronájem
prostor sledujte naše webové stránky v sekci „Volné prostory k pronájmu“ nebo volejte
na telefonní číslo 603 228 148.
Hotel Tálský mlýn
Provozovatel hotelu přijme na brigádu
recepční. Sledujte www.sportispo.cz v sekci „Volná pracovní místa“.
SPORTIS

Angiologická ambulance má smlouvu
s Oborovou pojišťovnou a nový přístroj
Nový přístroj angiologické ambulance
na Poliklinice Žďár nad Sázavou zjednoduší a zrychlí vyšetření. Zároveň mohou do ambulance přijít i lidé pojištění
u Oborové zdravotní pojišťovny.
Ambulance angiologie (cévní ambulance)
působí na Poliklinice Žďár nad Sázavou již
několik let. Za tu dobu ošetřila velké množství pacientů. Bohužel se však nedařilo uzavřít smlouvu s Oborovou zdravotní pojišťovnou. Pacienti této pojišťovny museli vyhledat
angiologickou ambulanci v jiných zařízeních.
Od 1. srpna 2019 se však situace změnila. Po
dlouhých jednáních se s Oborovou pojišťovnou na uzavření smlouvy dohodli, a tak i její
pacienti již mohou služeb angiologie využít
stejně jako pacienti ostatních pojišťoven.

Kromě toho, že se podařilo poliklinice
znovu vyjednat smlouvy pro všechny pacienty, pořídili do ní i nový pletysmograf. To
je zařízení sloužící k vyšetření kvality prokrvení končetin, a to jak žilního, tak tepenného systému. Nový pletysmograf patří k nejmodernějším ve své kategorii a dokáže
najednou vyšetřit všechny čtyři končetiny.
Vyšetření je rychlé a nijak nezatíží pacienta. Na angiologii ho používají jako jedno ze
vstupních vyšetření, které dokáže rozlišit,
jestli bolesti a případné otoky mají původ
v porušené funkci cévního systému. Nezastupitelnou úlohu má při preventivních
vyšetřeních, kdy odhalí poruchy cévního
systému končetin ještě dříve, než se dostaví subjektivní potíže pacienta.
(red)

Městská policie

O parkour a skate se ve Žďáře zajímá stále víc lidí

Nehoda pod vlivem návykových látek
V nočních hodinách při kontrolní činnosti místní části obce Veselíčko zjistila
hlídka MP, že se v příkopu na hlavní komunikaci číslo 19 ve směru na Žďár nad
Sázavou nachází značně poškozené motorové osobní vozidlo. U něho stála žena
a v jeho vnitřním prostoru byl muž. Obě
osoby byly hlídkou vyzvány, aby opustily prostor vozidla, neboť byl cítit zápach
benzinu a hrozilo nebezpečí vznícení vozidla. Vzhledem k tomu, že u obou osob
posádky vozidla byl cítit silně alkohol
a z jejich výpovědi nebylo jasné, kdo vozidlo řídil, byla na místo přivolána hlídka
dopravní policie, která si tuto dopravní
nehodu převzala dále k šetření. Na místo se též dostavili hasiči k zajištění úniku
ropných látek a rychlá záchranná služba,
která asi 35letého muže a ženu pocházející z Trutnovska v souvislosti s jejich
zraněním ošetřila a následně převezla do
nemocnice k dalšímu vyšetření.

Na žďárském skateparku se konaly první
velké závody. Počtem lidí prý překonaly
i závody v Jihlavě. Kromě skateparku ale
ve Žďáře vznikl i parkourpark. Ten si postavili parkouristi svépomocí mezi vlakovým nádražím a Jihlavskou ulicí.

Pokousání psem
Strážník stálé služby MP přijal v odpoledních hodinách oznámení od muže, že
jeho přítelkyně měla být na náměstí Republiky pokousána psem, přičemž došlo
i k poškození jejího oděvu. Na místo se
dostavila hlídka MP, která provedla v této
věci šetření. K incidentu došlo tak, že dotyčná žena procházela s přítelem okolo lavičky, kde seděla jiná žena se psem. I když
byl její pes na vodítku, došlo k tomu, že
tento vyběhl a roztrhl poškozené kalhoty a po té jí kousl do nohy. Pokousaná
žena lékařské ošetření odmítla s tím, že
požadovala pouze uhradit škodu, která jí
vznikla na jejím oděvu, což bylo na místě
majitelkou psa uhrazeno. Ta dále strážníkům doložila, že její pes je řádně očkován
a nechá ho ještě vyšetřit u veterinárního
lékaře s doložením zprávy s následným
výsledkem, že pes je po stránce zdravotní
v pořádku.
Zadržení podezřelých z vloupání
V souvislosti s vloupáním do objektu
Penny marketu na Strojírenské ulici se
v pozdních nočních hodinách podařilo
hlídce strážníků MP ve spolupráci s Policií
ČR zadržet mladého muže, který byl jednou ze tří mladistvých osob podezřelých
z tohoto protiprávního činu. Při zadržení
tohoto mladíka byly hlídkou MP použity
donucovací prostředky pouta. Zbylé dva
podezřelé spolupachatele, mladíka a dívku se na základě dalšího pátrání podařilo následně v ranních hodinách zadržet
v prostoru nádraží ČD policistům ČR, kteří
si tak následně převzali celou věc k dalšímu šetření.

Vyšetření pletysmografem
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Foto: Poliklinika Žďár nad Sázavou

Ze sportu

Luboš Skřivánek, Městská policie

Možná jste je už ve městě viděli pobíhat,
skákat nebo někam lézt. Z těchto začátků
se ale místní parkouristi ze spolku Strenght
of Motion (SofM) už dávno posunuli a teď
si dokonce vybudovali vlastní parkourpark.
„Dlouhou dobu jsem trénoval v Novém Městě
na Moravě. Se střední školou jsem se přesunul
do Žďáru a přidal jsem se ke kamarádům do
právě vznikající skupiny Strength of Motion.
Skupina vznikla okolo Vojtěcha Volavého a Michala Zobače. S Vojtou jsme chtěli nabyté zkušenosti ze společných parkour jamů začít předávat na kroužcích. A tak SofM dalo vzniknout
prvním parkourovým kroužkům pod záštitou
Active SVČ.“, říká jeden z pionýrů parkouru ve
Žďáře Martin Komínek. Dnes na ně navázal
Šimon Růžička, který stojí i za vybudováním
parkourparku.

Skatové závody Žďárin

Foto: Matěj Papáček

Ten vznikal v průběhu prázdnin mezi
vlakovým nádražím a Jihlavskou ulicí
v místech, která dřív používali bikeři jako
pumptrack. Park vybudovali kvůli obrovskému zájmu dětí a mládeže o parkour. Jen
minulý rok se do jejich kroužku na Active
SVČ přihlásilo až 140 zájemců. Vlastní parkourpark plánuje i město v prostoru za zimním stadionem.

Nejen parkouristů, ale i skejťáků je ve Žďáře plno. Skate tu má delší tradici, a tak pro něj
město stihlo vybudovat pořádný skatepark.
Právě na něm se konaly první velké skatové
závody pod názvem Žďárin. Těch se zúčastnilo kolem dvacítky závodníků a jejich trikům
přihlížely desítky lidí. Skatepark je ale plný
skoro každý den, takže do budoucna nás
snad čeká víc takovýchto závodů.
(red)

Republikové mistrovství mladších žáků v nohejbalu na Bouchalkách
Poslední MČR mladších žáků v roce
2019, se odehrálo 14. září ve Žďáře nad
Sázavou. Za krásného počasí se prezentovalo 26 účastníků.
Průběh turnaje řídil Jiří Šmejkal a Ivan
Škoda, přítomen byl i viceprezident ČNS
Petr Jahoda. Zahájení MČR provedl místostarosta Žďáru nad Sázavou Klement.
Hráči byli rozděleni do osmi základních
skupin, z nichž dva postupovali do osmifinále. Favorité, modřičtí Svoboda, Iláš, Jahoda, Tolar z Baníku Stříbro i českobrodští
Červenka, Bálek a Blažek, postupovali bez
problémů a k radosti domácích postoupili
i domácí Sobotka a Bukáček.
Ve čtvrtfinále už došlo i na některé z favoritů, když vypadli Patrik Iláš, Jan Bálek,

Antonín Blažek a Tobiáš Gregor. Domácí
radost pokračovala, Matěj Sobotka se
probojoval do semifinále. Tam však narazil na Ondřeje Tolara. V prvním setu se nechal zaskočit skvělým podáním soupeře,
druhý set vybojoval, ale Ondřej si třetí set
pohlídal. Ve druhém semifinále potvrdil
Michael Svoboda svou letošní neporazitelnost a v modřické bitvě zdolal Tomáše
Jahodu. Souboj poražených o třetí místo
vyhrál domácí Sobotka, zejména pestřejší
hrou na síti. Ve finále jsme viděli nádherný zápas, oba hráči předváděli své umění,
bojovali o každý míč. Nakonec však Míša
Svoboda potvrdil, že v této kategorii je
letos jednička, a získal svou třetí zlatou
medaili z MČR.
Vladimír Sommer

Vítězové MČR 

Foto: Vladimír Sommer

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
19. září 2019 celkem 20 811 občanů ČR přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: srpen 2019 - 20 832, 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
Děti narozené v červenci 2019
+ jednou dodatečně v červnu
Elen Poulová
11. 06. ZR 7

Barbora Andělová 
Tereza Smejkalová
Lucie Koutníková
Tereza Pavlíková
Natálie Techniková
Amia Višková
Ema Vágnerová
Matias Bratršovský
Beáta Babáčková
Kryštof Frai
Štěpánka Bořilová
Linda Sochorová
Benjamin Petr
Tereza Víchová
Denisa Matoušková
Antonín Fila

01. 07. ZR 2
02. 07. ZR 2
03. 07. Stržanov
06. 07. ZR 6
07. 07. ZR 1
09. 07. ZR 3
10. 07. ZR 3
14. 07. ZR 2
17. 07. ZR 2
17. 07. ZR 4
18. 07. ZR 4
18. 07. ZR 6
18. 07. ZR 2
20. 07. ZR 4
27. 07. ZR 7
30. 07. ZR 3

Životní jubilea v říjen 2019
Karel Vašíček
05. 10. 80 let ZR 1
Gertruda Klimešová
06. 10. 93 let ZR 3
Bohumil Nepejchal
08. 10. 80 let ZR 1
Květuše Johanidesová 09. 10. 91 let ZR 4
Eva Večeřová
10. 10. 80 let ZR 5
Vlasta Samková
15. 10. 80 let ZR 1
Markéta Fiksová
18. 10. 91 let ZR 1
Božena Vávrová
19. 10. 92 let ZR 3
Stanislav Oberreiter
19. 10. 90 let ZR 1
Anna Kuncová
22. 10. 80 let ZR 3
Miroslav Eler
22. 10. 80 let ZR 2
Bohumil Dočekal
24. 10. 94 let ZR 3
Miroslav Jiráček
30. 10. 80 let ZR 4
Josef Karásek
31. 10. 85 let ZR 2
Srdečně gratulujeme
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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

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

NOVÁ
ŠKODA
KAMIQ

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

již od
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Untitled-390 1

379 900 Kč

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

23.8.2019 15:42:10
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Zaostřeno na Žďár 2019

MÁMO, TÁTO, POJĎ SI SE MNOU HRÁT
Technické kroužky pro žáky druhého stupně ZŠ
na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Pro všechny mladé milovníky techniky
otevíráme druhý ročník oblíbených kroužků.
Součástí kroužků je i „Soutěž o nejlepší výrobek“.
Ten bude vybrán a oceněn odbornou porotou
na Dni otevřených dveří ŽĎAS 1. 5. 2020.
Do kroužků se nemusíte přihlašovat ani platit
poplatky! Pokud Vás baví technika, jste vítáni.
pracoviště Studentská

pracoviště Strojírenská

Počítače, Tech. kroužek
Robotika a mechatronika
Ekologický kroužek

Hravá elektronika
Krása a vůně dřeva
Stroje a dopr. prostředky

Začínáme
30. září 2019 ve 14.30

Začínáme
9. října 2019 ve 14.00

Více informací o kroužcích, termínech a organizaci naleznete na www.spszr.cz
Pořádá VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou ve spolupráci s akciovou společností ŽĎAS.

X. Zaostřeno na kouty Vysočiny
(zasílejte do 16. října 2019)

Vyhodnocení!

Na říjen jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na vodní hrátky. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 16. října 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 září 2019 bylo do soutěže zasláno 15 fotografií s tematikou vodních hrátek. Vítězem letního kola fotografické soutěže se stala Alena Češková. Gratulujeme!
Autorka vítězné fotografie byla odměněna dvěma poukázkami
do Kina Vysočina.

IX. Zaostřeno na vodní hrátky

Vaše redakce Žďárského zpravodaje

PØIHLAS SE

A PØIJÏ SI ZAØÁDIT

S ACTIVEM

1.ØÍJNA
START VŠECH AKTIVIT
PRO VÁS
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PØIHLÁŠKY
A VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.ACTIVEZDAR.CZ

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
neděle 13. října, 16.00
Maxipes Fík (MD)

úterý 12. listopadu, 19.00
Dvojkoncert Evy Henychové a Slávka Klecandry (CTH)

středa 16. října, 10.00 a čtvrtek 17. října, 9.00, 11.00
Elektrický Emil (MD)

KULTURNÍ AKCE
sobota 12. října, 8.00-11.30
Žďárský farmářský trh (NR)

pondělí 21. října, 14.00
Halloween (KMJS)

sobota 19. října, 20.00
Twoman Show Adély Elbel a Pavla Tomeše (RKF)

středa 30. října, 8:30-15:30
Podzimní zámecký kemp (ZŽ)

úterý 22. října, 19.00
Hodiny bijí půl (CTH)

úterý 5. listopadu, 9.00, 11.00 a 14.00
středa 6. listopadu, 8.45 a 11.00
Na kouzelném paloučku (MD)

středa 23. října, 18.00
Promítej i Ty! – Zločinci podle zákona (KMJS)

DUCHOVNÍ AKCE
středa 16. října, 20.00-22.00
Nikodémova noc (ZH)

sobota 26. října, 14.00-19.00
Den dýní (ZŽ)
pondělí 28. října, 16.00
Den vzniku Československa - Pietní setkání (NR)

SENIORŮM
pondělí 14. října a 11. listopadu, 9.00 a 13.00
Nenechte mozek zlenivět (KMJS)

úterý 29. října, 19.00
Screamers (MD)
pátek 8. a sobota 9. listopadu, 15.00-18.00 a 9.00-16.00
Dobročinný bazar – prodej z druhé ruky (RKF)

úterý 5. listopadu, 9.30
Podzimní prevence (SP)

neděle 10. listopadu, 14.00
La Festa (MD)

úterý 12. listopadu, 9.30
Energetická úspora v bydlení (SP)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
pondělí 14., 21., 28. října a 4., 11. listopadu, 19.00
Jazzmine kvíz (JC)

KONCERTY
čtvrtek 17. října, 19.00
Jakub Smolík - Turné 60’ (DK)

středa 16. října, 18.00
Voda z pohledu krajinářské architektury (KMJS)

sobota 19. října, 19.30
Disko V (DK)

čtvrtek 17. října, 17.00
V. Trojánek: Výslovný zákaz opisování rukopisu! (KMJS)

čtvrtek 24. října, 19.00
Michal Prokop & Framus 5 (MD)
pátek 25. října, 19.00
Žďárské interference: Emma Larsson Quartet (ZŽ)
středa 30. října, 19.00
Yvonne Sanchez - Latin Mood (JC)
čtvrtek 31. října, 19.00
Daniel Landa - Akustická šňůra (DK)
neděle 3. listopadu, 19.00
Žďárské interference: Elisabeth Lohninger Quartet (ZŽ)

čtvrtek 17. října, 17.00
Zkušenosti vojen. kaplana z mise v Aghanistánu (HK)
úterý 22. října, 9.30
Cestování s dítětem aneb jak vybrat autosedačku (FP)
úterý 22. října, 15.30
Michael Žantovský: Rok revoluce (G)
čtvrtek 31. října, 16.00
Odměny a tresty ve výchově dětí (RCS)

čtvrtek 7. listopadu, 19.00
Jazzjoint (JC)

středa 6. listopad, 15.30
S kajakem po Řece posvátné opice a mlžný les v Latinské
Americe (G)

sobota 9. listopadu, 20.00
Limetall a Kreyson (DK)

čtvrtek 14. listopadu, 8.00-17.00
Festival vzdělávání (DK)

CTH – Café u tety Hany, DK – Dům kultury, FP – Family Point, G – Gymnázium Žďár nad Sázavou, HK – Husova kaple, JC – Jazzmine
club, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky, RCS – Rodinné centrum Srdíčko, RKF – Rebel
Klub Na Farských, SP – Senior point, ZH – kostel na Zelené hoře, ZŽ – Zámek Žďár

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

