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Představujeme zelené Žďársko

Třikrát S a ještě více

Sázava, Stržský potok a Staviště, tři vodní toky, 
které protékají Žďárem. V kategorii nejvodnatější 
či nejširší by zvítězila Sázava. Ta je ale na území 
města z velké části opevněná, ovlivněná rybníky, 
jezy i letitými náplavami. Stržský potok leží větší 
částí z nejkrásnějšího úseku na katastru obce Vy‑
soké. V kategorii nejdelší úsek přirozeného koryta 
toku na žďárském katastru vítězí potok Staviště. 

Staviště pramení  na okraji lesa u Vlachovic. 
Kousek od pramene protéká potok loučkou, kte‑
rá patří do první (z přírodovědného hlediska nej‑
cennější) zóny CHKO. Drobnou a pravděpodobně 
v minulosti narovnávanou stružku toku tu obklo‑
puje druhově pestrá louka s  malým rybníčkem. 
Níže na toku se střídají poměrně přirozené lesní 
úseky s dlouhými úseky v podobě kopřivami za‑
růstající rovné strouhy táhnoucí se polem. Na prv‑
ní pohled jde o jeden z mnoha smutných příkladů 
intenzifikace zemědělství minulého století. Voda 
napřímenými koryty z krajiny rychle mizí, kopřivy 
jsou neklamnou známkou přebytku živin, které 
do ní z různých zdrojů putují. Protože však jde o 
úpravy už poměrně staré, často narazíme i na pří‑

pady, kdy si potok začíná narovnané koryto znovu 
podmaňovat. 

Tok se zanáší, vymělčuje, začínají se objevovat 
meandry, opevnění se rozpadá. Nechá‑li se takový 
proces, nazývaný odborněji renaturace, probíhat, 
potok se sám vrátí k přirozenějšímu stavu. Kde to 
nejde, nebo chceme proces uspíšit, může nastou‑
pit těžší technika. Pro příklad se můžeme obrátit 
na jeden z už zmiňovaných toků, Sázavu. Nad Vel‑
kým Dářkem dochází v souvislosti s budováním 
nového rybníka k revitalizaci části napřímeného 
toku. Na leteckém snímku z roku 2017 je přitom 
vidět původní napřímené koryto včetně charak‑
teristické pérovitě organizované sítě odvodnění 
okolních pozemků. Na Stavišti zatím k podobné 
revitalizaci nedošlo. Nejde o jednoduchou záleži‑
tost. Její provedení často komplikuje hospodářské 
využívání okolních pozemků i složitá pozemková 
držba. Bez souhlasu všech vlastníků pozemků se 
totiž stavba neobejde. Častěji se budují alespoň 
tůně. V nivě Staviště jich vzniklo ve spolupráci se 
Správou CHKO zatím osm.

Dlouhé úseky volně se klikatícího potoka Sta‑
viště se objevují teprve v  lese nad Mělkovicemi. 
Od soutoku s pravostranným bezejmenným pří‑
tokem nad Lhotkou až k česlům nad nádrží Sta‑
viště je potok chráněný jako Evropsky významná 
lokalita. Důvodem pro její vyhlášení byla početná 
populace vranky obecné, malé rybky dorůstající 
nejvýše 15 cm, zajímavé tím, že nemá plynový 
měchýř. Plynový měchýř u ryb umožňuje splývá‑
ní v různých hloubkách. Vranka bez něj neplave, 
pohybuje se při dně pomyslnými přískoky. Kromě 
vranky, chráněné jako druh ohrožený, v  potoce 
nalezneme střevli potoční a mihuli potoční, druh 
ohrožený a kriticky ohrožený.

Přirozené klikatění potoka narušují česle nad 
nádrží. Rozdělují populace ryb na dva úseky. 
Menší ryby proti proudu nepřekonají 40 cm vyso‑
ký stupeň, který se na česlích nachází. Vody vodní 
nádrže Staviště představují další bariéru. Stojatá 
hluboká voda je pro potoční druhy zcela jiným 
prostředím. Obsahuje méně kyslíku, více se pro‑
hřívá, v hlubinách přehrady také na potoční rybky 
číhají noví predátoři. Podobný efekt mají na řadě 
toků včetně řeky Sázavy vzdutí jezů. Odborně se 
tomuto „poškození“ toku říká potamalizace, dalo 

by se říci zavzdutí nebo zestojatění vody. 
Úsek pod hrází byl v  minulosti narovnán, za‑

hlouben a opevněn. Navíc zde v  roce 2010 pra‑
covníci ochrany přírody nalezli nepůvodní a velmi 
problematický druh živočicha – raka signálního. 
Vyšší konkurenceschopností a hlavně přenášením 
račího moru tento druh decimuje populace našich 
původních raků téměř všude, kde se objeví.

Závěr příběhu potoka Staviště se může zdát 
smutný, zdaleka ale nepatří mezi nejhorší příkla‑
dy. I tady už se objevují náplavy, náznaky mean‑
drů i úkryty pro živočichy pod uvolněnými kame‑
ny. Měnící se naladění společnosti i nové přístupy 
k opravě podobných úprav toků dávají naději, že 
by se Staviště a nakonec i řeka Sázava mohly v do‑
hledné době dočkat ještě přirozenější podoby, 
a tím i čistší vody a více vodního života.

Kateřina Machová, Správa CHKO Žďárské vrchy
Naleznete nás na Facebooku pod názvem CHKO 

Žďárské vrchy 
(www.facebook.com/chko.zdarske.vrchy/)

Vážení spoluobčané,
dva hlavní letní měsíce jsou za námi. Věřím, 

že jste si je užili v pohodě a ve zdraví i přes tuto 
neobvyklou dobu, kdy jsme všichni museli sle‑
dovat stále se měnící hygienická nařízení. Tímto 
bych poděkoval všem, kteří se chovali zodpo‑
vědně a používali ochranné a dezinfekční pro‑
středky a pomůcky. Dále poděkování putuje 
těm, kteří nadále pokračovali v pomoci senio‑
rům s nákupy, rovněž tak pracovníkům v soci‑
álních a zdravotnických službách. Myslím si, že 
zde na Žďársku si dokážeme poradit a umíme si 
pomáhat.

Jak jsem již v květnu letošního roku avizoval, 
musíme se kvůli zmíněným vládním nařízením 
vyrovnat se ztrátou, která pro naše město aktu‑
álně činí 50 milionů korun. Tento schodek daňo‑
vých příjmů musíme kompenzovat odložením 
některých méně prioritních investic a snížením 
provozních nákladů úřadu a příspěvkových 
organizací. Hospodaření města dlouhodobě 
vykazuje velmi dobré hodnocení. Za posled‑
ních 6 let se podařilo čerpat z rezervy města jen 
necelých 27 milionů korun, které se částečně 
umoří předfinancováním projektů, na které byla 

poskytnuta dotace. V porovnání s roky 2010 
– 2014 je to částka 10 krát menší, kdy bylo z re‑
zervy města během těchto let odčerpáno přes 
250 mil. Kč. Již třetím rokem postupuje nákladná 
rekonstrukce technické a dopravní infrastruk‑
tury na sídlišti Vodojem (90 mil. Kč), budujeme 
nová parkovací místa (např. Palachova ulice), od 
konce roku vznikne přes 40 nových parkovacích 
míst u nádraží. Řešíme koncepčně síť cyklotras a 
řadu dalších investic. Stále pokračujeme v rozvo‑
ji města a vždy budeme hledat cesty a možnosti 
financování i v dobách méně příznivých.

Rovněž bytová problematika nabrala nové 
obrátky. Podařilo se nám založit fond pro bydle‑
ní, kde si město již naspořilo bezmála 20 milionů 
korun, které plánuje již v příštím roce zapojit do 
výstavby nových městských bytů. Projektová 
dokumentace pro tyto domy by měla být v listo‑
padu letošního roku připravená a po dlouhých 
17 letech se opět začnou stavět městské byty.

V souvislosti s koronavirovou epidemií po‑
máháme i živnostníkům, kteří podnikají v ne‑
bytových městských prostorách. Proto v rámci 
pomoci a rozvoje podnikatelům jsme na radě 
města rozhodli, že těm žadatelům, kteří si požá‑
dají o slevu z nájemného v nebytových prosto‑
rách města, kdy byli nuceni od 13. března 2020 
v důsledku přijatých krizových mimořádných 
opatření, dočasně uzavřít svoje provozovny, 
odpustit nájemné ve výši 30%, tak aby mohli 
v rámci programu požádat o příspěvek na část 
nájemného od státu o dalších 50%.

Město začalo po nucených „kulturních 
prázdninách“ nabízet zajímavé programy. Při‑
jměte pozvání na festival „Slavnosti jeřabin“, 
který je detailně přiblížen v závěru zpravodaje. 

V
 
letošním roce je veden v duchu skla a sklář‑

ské
 
ho umění, které má v našem regionu hlubo‑

ké kořeny.
Milí přátelé, v závěru přeji všem a především 

žákům a studentům úspěšné vykročení do no‑
vého školního roku. Nám všem přeji, abychom 
se dokázali stále učit novým věcem a mohli 
prožít své životy, možná právě v duchu zmíně‑
ného skla, tzn. aby se díky naší čirosti dostalo 
do našich srdcí dostatek světla, abychom byli 
pevní v našich rozhodnutích a měli na blízku 
vždy někoho, kdo bude bdít nad naší křehkostí.

Josef 
Klement

místostarosta 
Žďáru nad Sázavou

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Začaly Slavnosti jeřabin, jak je neznáte

Přirozené koryto Staviště s písečnými náplavami i větvemi, které mohou sloužit jako úkryty živočichů i ovlivňovat tvorbu koryta�

Minulý čtvrtek oficiálně začal další roč-
ník Slavností jeřabin� Tentokrát je ale 
porgram bohatší než kdy dřív� Čekají nás 
řady koncertů, přednášek, filmů, výletů 
a jídla� To vše ve znamení skla a kamene�

Napříč Jeřabinami se táhne sochařské 
sympozium, které můžete z blízka sledovat 
u skautské klubovny na Farských hum-
nech� Pátého září můžete vyrazit na výlet 
po stopách sklářských předků. O den poz‑
ději si můžete vychutnat večerní atmosféru 
Rezidence Veliš v rytmu swingového tělesa 
Pirate swing band.

V podstatě vrcholem celých slavností 
bude Futrování na Farských. Proč „Futro‑
vání na Farských“? Velkou část „Farčat“ bude 
zabírat 30 stánků s jídlem a pitím za do-
provodu hudby a zábavy. Více na webu 
města v záložce Kultura a sport.

 (red)
Jak vznikají sochy se můžete zajít podívat až na zahradu skautské klubovny Foto: Matěj Papáček

Vranka obecná obývá čisté proudné potoky 
se členitým dnem ve vyšších polohách, kde 
se může mezi kameny dobře ukrývat� Její 
přítomnost je indikátorem vysoké přírodní 
kvality toku�

Meandrující lesní úsek potoka�
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I když je někdy léto označováno jako „okur‑
ková sezona,“ letos to určitě neplatilo o  za‑
sedáních RM. Nad plánovaný počet se totiž 
uskutečnilo ještě jedno zasedání navíc v mě‑
síci červenci a účast byla navzdory dovoleným 
a prázdninám hojná.

Některá usnesení nás nepotěšila – defini‑
tivně byla zrušena letošní Žďárská pouť, jejíž 
světská část byla původně z května přeložena 

na září. Také nás mrzí, že není v silách města 
účinněji pomoci obyvatelům domu na Peliká‑
nově ulici, kterým spokojené bydlení narušuje 
vzrostlý strom zasazený v blízkosti jejich domu. 
O pomoc na město se obrátili peticí podepsa‑
nou téměř všemi obyvateli domu. Bohužel, 
strom stojí na soukromém pozemku, a tak vše 
záleží především na vstřícnosti a ohleduplnos‑
ti jeho majitele. Řešení se intenzivně hledá.

Jedno zasedání RM začalo netradičně – 
a to v prostorách nyní dočasně uzavřené ka‑
várny Krystal. Diskuze na místě samém byla 
bouřlivá i přínosná a vyplynuly z ní úkoly pro 
ředitelku PO Kultura – po jejich splnění bude 
prostor opět sloužit svému účelu. Ovšem s tím, 
že budou zohledněna také přání v blízkosti by‑
dlících obyvatel sídliště Libušín. 

RM doporučila ZM schválit poskytnutí 
záruky ke smlouvě o úvěru s ČSOB a PO Poli‑

klinika. Nákup nového RTG přístroje značky 
Siemens v hodnotě přes 6,5 milionu Kč, i přes 
příspěvek Kraje Vysočina, dalece převyšuje 
finanční možnosti této organizace. Nový pří‑
stroj bude sloužit všem obyvatelům Žďáru 
i okolí a přinese zvýšení kvality poskytovaných 
vyšetření. Jeho instalace je plánována na pod‑
zim tohoto roku.

Na RM se obrátili a osobně přišli vysvětlit 
žádost o poskytnutí bezúročné půjčky zástup‑
ci TJ Žďár nad Sázavou. Se svými 14 oddíly 
a 855 členy se řadí k našim největším spolkům. 
Rekonstrukce palubové podlahy z roku 1981 
ve sportovní hale již nesnese odklad. V součas‑
né době se nepodařilo najít dotační titul, který 
by mohl pomoci.  Část finančních prostředků 
TJ již úspěšně naspořila, od města potřebuje 
na rok 2021 půjčku ve výši 1,2 milionu Kč. 

Co je nového? Aneb poznámky z rady

„Družstvo pozor!���k útoku VPŘED!“ - 17� ročník Memoriálu Jana Dřínka
Již 17� ročník jednoho z největších hasič-
ských závodů v okolí se odehraje na ová-
lu u Zimního stadionu v sobotu 19� září 
od 13�00� Memoriál Jana Dřínka a Karla 
herolda se pravidelně účastní okolo tři-
cítky družstev žen i mužů�

„Cílem této soutěže je nejen soutěž sa-
motná, ale hlavním cílem je vzpomenout 
na dvě velké osobnosti českého hasičstva. 
Tuto soutěž si nenechají ujít nejen soutěžní 
družstva, ale i spousta vysokých předsta-
vitelů hasičského hnutí,“ popisuje soutěž 
na svém webu SDH Žďár nad Sázavou 2 
‑ Zámek.

Historie memoriálu
Myšlenka uspořádání soutěže vznikla 

v SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámku krát‑
ce po nečekaném úmrtí velitele sboru 
Jana Dřínka (59 let), který byl v té době 
významným funkcionářem i v rámci ČR. 

Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda 

v požárním útoku se koná každoročně 
na víceúčelové sportovní dráze u Zimní‑
ho stadionu ve  Žďáru n. S. První ročník 

se konal v roce 2004 a od roku 2004 je 
v rámci memoriálu zařazeno i hodnocení 
družstev veteránů (věkový průměr sou‑
těžního družstva je min. 60 roků a více) 
o putovní pohár Karla Herolda. Karel He‑
rold byl dlouholetým velitelem místního 
sboru a prošel mnoha funkcemi, v  širo‑
kém okolí byl označován za „nestora“ 
dobrovolného hasičstva. Zemřel ve věku 
nedožitých 95 roků.

Memoriál je kromě sportovního klání 
i  významným společenským setkání ha‑
sičských osobností a významných hostů.

Nejúspěšnějším družstvem jsou ženy 
z  Daňkovic, které svoji kategorii vyhrály 
již 5 x za sebou (od roku 2015). Domácí‑
mu týmu se podařilo zvítězit pouze jed‑
nou – v roce 2018 v kategorii veteránů.

SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek, (red)

Povznesená nálada se nese celým memoriálem Foto:  Matěj Papáček

Sociální služby mají nového pomocníka
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
dostaly nový automobil od ŠKODA AUTO� 
Automobilka si vybrala naše sociální služ-
by jako jednu z  organizací, které podpoří 
v projektu Škoda auto pomáhá� 

„Automobil budeme využívat pro běžné 
úkony sociálních služeb jako svoz klientů, roz-
voz obědů nebo návštěvy klientů. Je to spíš 
záložní vozidlo v  případě poruch aut, která 
využíváme běžně. Na podzim bude z provozu 
vyřazeno jedno ze starších aut a toto ho v pod-
statě nahradí,“ komentují nový vůz Sociální 
služby.

„Během pandemie koronaviru sázíme ve 
ŠKODA AUTO na rychlou, nekomplikovanou a 
efektivní pomoc. Podporujeme všechny, kteří 
jsou nyní odkázaní zejména na terénních služ-
bách. Darujeme proto 100 vozů  OCTAVIA  v 
hodnotě zhruba 85 milionů korun organiza-
cím působícím ve zdravotních a sociálních 

službách. Naše odpovědnost jako podniku 
sahá daleko za brány našich závodů. V těchto 
časech víc než kdy jindy,“ popisuje podporu 

zdravotníků a sociálních služeb   Bernhard 
Maier, předseda představenstva ŠKODA 
AUTO. (red)

Škoda Octavia jako nový vůz sociálních služeb Foto: Matěj Papáček

Swingová hudba rozezní nádvoří Rezidence Veliš
Koncert velkého swingového tělesa v místě, 
které překvapí příjemnou atmosférou� Ve 
spolupráci s manžely Ulrichovými jsme na 
6� září v Rezidenci Veliš připravili celovečer-
ní hudební vystoupení sedmnáctičlenného 
hudebního souboru Pirate swing band pod 
vedením kapelníka Jiřího Ševčíka�

Repertoár tvoří swingově zaranžova‑
né hity většiny hvězd světové populární 
hudby. Namátkou jsou to Michael Jackson, 
Madonna, Queen, Bon Jovi, Billy Joel, Cold‑
play, Beatles, Rolling Stones, George Mi‑
chael a další. Vstupenky jsou v prodeji na 
Turistickém informačním centru na staré 
radnici a v kavárně Revolta BEER & CAFE.

(red) Pirate swing band Foto:  Pirate swing band

Žďárští a novoměstští radní odjeli z letecké základny v Čáslavi spokojeni
V druhé polovině srpna navštívila spo-
lečná delegace ze Žďáru a Nového Města 
21� základnu taktického letectva v Čás-
lavi� Za Žďár se zúčastnili starosta Mar-
tin Mrkos a radní Jaroslav Ptáček� Cílem 
návštěvy bylo mimo jiné seznámit se 
s problematikou přeletu nad Chráněnou 
krajinnou oblastí Žďárské vrchy, kde leží 
obě města�

„Jsem moc rád, že jsme měli možnost si 
vše rozumně vysvětlit a pochopit, jak vzdušná 
obrana země funguje. A že jsou vojáci velice 
vstřícní komunikaci a diskusi,“ uvedl Mrkos. 
„Velitel nám potvrdil naši představu, že všichni 
piloti jsou  během letu pod takovým drobno-
hledem, že opravdu nehrozí jejich žádné lum-
pačiny a experimenty během letu,“ doplnil 
radní Ptáček.

Taktické letectvo má své úkoly, a proto pi‑
loti musí odlétat stovky cvičných hodin, aby 
v případě potřeby byli připraveni úkoly plnit.

Je velkou zajímavostí, že nebe nad Českem 
má velice hustý provoz a je zde v porovnání 
se zbytkem Evropy obrovský počet malých 
civilních letadel sdružených v rámci různých 
aeroklubů. Nejde tedy jen o civilní letadla me‑
zinárodních letů a dopravní letadla ale také 
velký počet malých civilních letadel a pak tedy 
letadla vojenská. Ty mají v rámci svých sdruže‑
ní poměrně silný hlas v určování letového pro‑
storu u letového provozu.

Relativně nízká letecká výška má své odů‑
vodnění, protože při výcviku se letouny snaží 
simulovat reálné podmínky potenciálního vo‑
jenského konfliktu, kdy nízké letové hladiny 
snižují riziko zásahu protiletadlové obrany.

Silný akustický efekt také způsobuje fakt, že 

ne vždy jsou ve vzduchu jen nadzvukové Gri‑
peny, ale také podzvukové stíhačky, které vy‑
tvářejí paradoxně vyšší hluk. Při letu se neustále 
elektronicky zaznamenává letecká výška, takže 
jakákoliv stížnost je dobře analyzovatelná.

V prázdninových měsících je výcvik mini‑
malizován, takže by se letouny nad Žďárem 
měly vyskytovat sporadicky.

(red)

Zástupci měst na letišti Foto: Vojenské letiště Čáslav

Jedem z týmů ucházející se o pohár Karla Herolda v akci Foto:  Matěj Papáček

Romana 
Bělohlávková

radní města 
Žďáru nad Sázavou
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Beránkům se dařilo� Svahy pod Zelenou horou úspěšně kultivují
Přes tři měsíce zdobilo Zelenou horu stádo 
beránků� Nejen, že se mezi žďárským zám-
kem a kostelem na Zelené hoře ovečky vy-
jímají, výrazně také přispívají k obnově trá-
vobylinných porostů� Zůstali tam do konce 
sprna� Pokud bude všemi stranami projekt 
vyhodnocen jako přínosný, vrátí se ovečky 
i příští rok�

Podle chovatele Milana Daďourka se ov‑
cím se pod Zelenou horou daří. Je vidět, že si 
postupně zvykly na přítomnost lidí a ztratily 
přirozenou plachost, což podle něj není úpl‑
ně ideální. Daďourek nezaznamenal, že by 
docházelo ke krmení nebo výraznému rušení, 
kromě jednoho excesu, kdy na pastvě našli 
naházené nejspíš kradené svíčky ze hřbitova.

Psů na volno výrazně ubylo
„Nemohu s  jistotou říct, jestli bylo těch psů 

na volno méně. Určitě jsem jich ale na začátku 
vnímal víc, takže je možné, že i v tomto směru se 
chování lidí trochu upravilo. Elektrické hrazení 
chrání ty berany dostatečně. Myslím, že to běhá-
ní psů na volno v téhle lokalitě není moc žádoucí 
obecně, protože se tam často pohybují rodiny 
s  dětmi a další návštěvníci. Ale mám pocit, že 
těch psů na volno v poslední době výrazně uby-
lo,“ komentuje chování pejskařů Daďourek.

Největší potenciální riziko bylo, že by se 
třeba skupinka podnapilých lidí snažila k ov‑
cím proniknout, vypustit je, honit je, to se ale 
naštěstí nestalo. Největší problém, kterému 
Daďourek čelil z hlediska pohody zvířat, byl, že 
si jeden beránek lehce zhmoždil pravou před‑
ní nohu. Kromě toho, že si toho všiml sám, mu 
přišlo asi pět zpráv od kolemjdoucích. „Je fajn, 
že si lidi všímají a zajímá je, jak jsou na tom. Ten 
to rozchodil asi do pěti dnů a vzápětí na to si úpl-
ně jiný beránek zhmoždil druhou přední nohu, 
ale tomu to trvalo tak den. Přece jen těch 25 kusů 
je sto nohou a občas se stane, že někde špatně 
došlápnou. Nejsou to ale žádná zranění, která by 
třeba vyžadovala ošetření,“ popisuje Daďourek.

Déšť ovcím nevadí, trávy je stále dost
Reakce lidí jsou vesměs pozitivní. „Ze za-

čátku chodilo i hodně dotazů. Třeba proč tam 
ty ovečky moknou. Ty ovce jsou hodně podobné 
divokým druhům a třeba u srny se taky nikdo ne-
obává, že by jí vadil déšť,“ poznamenává k otáz‑
kám na komfort ovcí Daďourek.

Co si prý lidé ještě všímají, je, že se beránci 
už pěkně kulatí. „Jde to docela vidět, jak hezky 
přibrali. Někteří už nosí pořádný pupky, takže 
rozhodně nehladověli“ komentuje s úsměvem.

„Myslím, že se víc než na sto procent naplnilo 
to, co se od zvířat očekávalo. Nepotvrdily se, a 
podle mě se ani nepotvrdí, obavy, že by podpo-
rovali erozi, nebo že by podporovali tu třtinu tím, 
že spásají ostatní druhy,“ hodnotí dosavadní 
průběh pastvy Daďourek.

Na selfíčka si zvykly
„Ovce jsou i fotogenické a zvykly si na takové 

to focení selfíček. Když se spásá zrovna u ohrady, 
tak se ten beran flegmaticky kouká, než člověk 
nastaví aparátky. Už to berou jako kulisu, i když 
měly ze začátku tendenci trochu odcházet.“ 

Podle Daďourka jsou beránci na Zelené 
hoře výběr průměru. „Dělal se předvýběr z pa-

pírů a pak jsme prostě stáli u té chytačky a říkali, 
který se nám líbí a nelíbí,“ popisuje výběr kon‑
krétních kusů Daďourek.

Kultivace louky jde nad očekávání dobře
„Na základě terénního průzkumu v roce 2019 

byl vytvořen projekt postupné ekologické obno-
vy trávobylinných porostů na Zelené hoře. Na 
jaře tohoto roku se začalo v severozápadní části 
s pastvou ovcí. Dle očekávání ovce dobře potla-
čily obrůstání problematických dřevin, jako je 
ostružiník. Nad očekávání také ochotně spásají 
velmi problematický expanzivní druh třtinu křo-
vištní, které se býložravci běžně vyhýbají. Plocha 
je dobře spasena a zároveň nedochází k větším 
narušením. 

Pastva má také pozitivní ohlas u návštěv-
níků. Zároveň bude v jihovýchodní části nasta-
vena mozaiková seč prospěšná pro hmyz a pro 
přesemenění bylin. Po skončení pastvy bude do 
volných ploch doseta směs bylin pro obohacení 
porostu. A v pozdním podzimu budou do vytipo-
vaných porostů třtiny křovištní vysety polopara-
zitické rostliny. Tato unikátní metoda umožní 
rychlejší potlačení třtiny křovištní a zároveň 
vytváří  prostor pro žádoucí byliny. Zásadní vý-
hodou této metody je ekologický a ekonomický 
přístup, bez dramatických mechanických a che-
mických zásahů,“ komentuje přínos ovcí pod 
Zelenou horou Kateřina Knotková z oddělení 
výzkumu vegetace, Ústavu botaniky a zoolo‑
gie Masarykovy univerzity.

(red)

Stádo beránků doplňuje historický nádech krajiny okolo Zelené hory Foto: Active SVČ

Ovcím se pod Zelenou horou daří Foto: Lucie Radilová

Přijďte se „nafutrovat“ na Farský

Především pro milovníky jídla, kultury a her 
je připravena celodenní akce, která v  sobě 
nese trochu i ze Dne Žďáru� Na druhou stranu 
nabízí tak trochu jinou zábavu� Proč „Futro-
vání na Farských“? Velkou část „Farčat“ bude 
zabírat 30 stánků s dobrotami z celého světa, 
netradiční piva a skvělá vína� Třináctého září 
se tedy nemusíte trápit s nedělním obědem� 
Přijďte se „nafutrovat na Farský“�

Až se najíte, mohou si vaše děti vyhrát 
u stánků žďárských neziskovek (Oblastní 
charita, Kolpingovo dílo ČR, Ječmínek o.p.s, 
Sociální služby města), aktivity a vystoupe‑
ní mají připraveny příspěvkové organizace 
Active ‑ SVČ, ZUŠ F. Drdly. Podívat se mů‑
žete   na ukázky historického šermu skupi‑
ny Flamberg, s vodními skauty se svézt po 
Sázavě, zastřílet si z luku nebo vzduchovky. 

V  letošním roce bude jako Osobnost 

města Žďáru oceněn pan Alois Bradáč za 
zásluhy v  oblasti sportu. Na jeho počest si 
děti pod vedením samotného pana Bradá‑
če budou moci zaběhnout okolo Farských 
humen takzvané Bradáčovo kolečko. Budou 
odhalena díla vzniklá při sochařském sym‑
poziu Průhledy.  

Z  hudebních vystoupení: kapela  Cim‑
ballica. Hudební uskupení, které spolu vy‑
stupuje od roku 2010, tvoří bývalí i současní 
studenti brněnské konzervatoře a JAMU 

v  Brně. Návštěvníci ve dvou koncertech 
uslyší folklor, klasiku, filmovou hudbu, rock, 
disco. Jistě ocení, že slyší známou skladbu 
v  podobě, jakou dosud neslyšeli. Dále se 
můžete těšit na večerní koncert skupiny Bo‑
tox. Pětice hudebníků se na veřejnosti po‑
prvé představila v roce 2018. Kladné odezvy 
publika je inspirovaly k vydání autorské des‑
ky a rovněž se ještě letos představí na řadě 
festivalů a městských slavností.

(red)

I takové dobroty budou vařit na Farských humnech Foto: City Event

Jídla stánkařů, kteří budou na Farských Foto: City Eevent

Zeleň ve městě udržují malé technické služby SATTu
Od června začaly zeleň ve městě udržovat 
malé technické služby městské společnos-
ti SATT a�s� Od externích dodavatelů pře-
vzaly zahradnické práce jako údržba stro-
mů, keřů a další výsadby ve městě� Sekání 
trávy zůstává v rukou soukromníka�

„Postupně se věnujeme úkolům, které připa-
dají na léto. To znamená řez živých plotů, pletí, 
mulčování. Na náměstí jsme dávali kamennou 
drť k  ozdobným travám a  věnujeme se těm 
věcem, které se dají dělat v  období vegetace. 
U nové výsadby na Klafaru jsme měnili kotvení 
stromů, protože to stávající bylo v podstatě ne-
funkční vzhledem k větrným podmínkám v této 
lokalitě,“ popisuje pracovník údržby zeleně 
David Brabec.

Dalším příkladem práce nových technic‑
kých služeb je úprava v parku U Ivana. Tam 
zkultivovali okolí lípy svobody. Lípu osázeli 
trvalkami a zamulčovali kamennou drtí nebo 
obnovili růžové záhony.

V dohledné době se pustí do zkulturnění 
keřů v lokalitách Stalingrad a Nádraží. Sna‑
ha bude údržbu keřů provádět průklesty 
a u kultivarů které to vyžadují bude provede‑
no zmlazení. Cílem bude maximálně podpo‑
řit přirozený vzhled a funkci kvetení.

Do budoucna chtějí vytvořit trvalkové zá‑
hony a zaměřit se na louky a jiné extenzivní 

plochy, aby docílili přirozené obnovy lučních 
porostů nebo, kde to bude vhodné, založe‑
ním nového trávníku. V rámci nové výsadby 
bude snaha nesázet jen stromy a  keře, ale 
také takzvané vícekmenné formy, které ne‑
dosahují výšky stromu a mají širokou korunu. 
Ty jsou lépe využitelné z  hlediska pobytu a 
stínu. Další snahou bude sázet stromy, ze kte‑

rých si lidé budou moct něco utrhnout.
Jiná bude i následná péče. To znamená 

výchovné řezy tak, aby vytvořily pěknou ko‑
runu a prosperovaly i v následujících letech.

Změny budou postupné s cílem posu‑
nout městskou zeleň do stavu,  kdy bude ob‑
čanům dělat radost jak vzhledem tak funkč‑
ností. (red)

Sázení  barvínku menšího, který časem vytvoří celistvou bezúdržbovou plochu Foto: SATT

Dobroden aneb staň 
se dobrovolníkem
Chcete se stát dobrovolníkem? Dorazte 
8� září od 16�00 do Knihovny M� J� Sychry 
na akci s názvem Dobroden� 

Pro účastníky bude připravena především 
beseda o dobrovolnictví s koordinátorkou dob‑
rovolníků Michaelou Kuchtovou a následně do‑
provodný program.  (red)
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Elektromobily opět zaplní žďárské náměstí
Koncem září zaplní náměstí Republiky 
elektro vozítka, žďárské firmy vyrábějící 
technologie obnovitelných zdrojů a dal-
ší možnosti, jak snadno cestovat a levně 
získávat energii� Zájemci o elektrickou 
dopravu si vyzkouší jízdu elektromobi-
lem nebo na dalších strojích� Zástupci 
místních firem zase odpoví otázky po-
užívání obnovitelných zdrojů v  našich 
podmínkách�

Na rozdíl od minulých ročníků se akce 
nezúčastní jen nadšenci do elektromobility, 
ale i zástupci žďárských firem, které vyrábě‑
jí technologie jako tepelná čerpadla, solární 
kolektory na výhřev vody a podobně. Jestli 
jsou tyto systémy smysluplné třeba na va‑
šem rodinném domě, se můžete zeptat pří‑
mo výrobců, kteří mají zkušenosti s  jejich 
provozem v  podmínkách Žďáru a blízkého 
okolí. 

Elektromobily, elektrokola a další podob‑
ná vozítka samozřejmě chybět nebudou. 
Vše si budete moct vyzkoušet a zeptat se 
majitelů na jejich zkušenosti a doporučení. 

To určitě ocení zájemci například o koupi 
elektrokol, která se svojí cenou více a více 
přibližují obyčejným jízdním kolům.

Na otázky technologií elektrické do-
pravy a  moderní energetiky se můžete 

zeptat 22� září od 13�00 do 17�00 na ná-
městí Republiky� Akce se koná v rámci Ev‑
ropského týdne mobility.

(red)

Vloni zaplnil den mobility skoro celé náměstí Republiky Foto: Matěj Papáček

6� ročník Na kole Žďárskými vrchy je minulostí�  
Žďárskými vrchy projelo více než 350 cyklistů
V sobotu 8� srpna se ráno před 9� hodi-
nou začalo k amfiteátru u Pilské nádrže 
ve Žďáře nad Sázavou sjíždět mnoho 
cyklistů� Bylo zřejmé, že se koná 6� roč-
ník charitativní cyklojízdy Na kole dětem 
Žďárskými vrchy� Nakonec se zde před 
startem v 9�30 sešlo více jak 350 cyklistů 
na všech možných strojích� Nejvyšší kolo 
měl Josef Zimovčák, patron projektu, 
a kolo s jedním pedálem měl hlavní orga-
nizátor akce Aleš Wasserbauer� 

Aleš dokázal objednat skvělé slunečné po‑
časí a přilákat spoustu cyklistů. Peloton se táhl 
do ohromné, krásné dálky a připomínal velmi 
dlouhého hada. V 9:30 jsme vyrazili vstříc 67 
km dlouhé trase Vysočinou. První zastávka byla 
ve Svratce, kde nás přivítali skvělým občerstve‑
ním, množstvím banánů i tekutin, které si naše 
těla v tomto letním slunci žádala. Po krátké pře‑
stávce jsme vyrazili směrem na Sněžné. Místní 
buchty (ty pečené) a místní škvarková poma‑
zánka se staly za předchozích 5 ročníků již té‑
měř legendárními a mizí po stovkách. Všichni 
se sem těšili a do sytosti se i najedli. Pokračovali 
jsme směr Nové Město na Moravě. 

V Novém Městě na Moravě byla pohodová 
atmosféra a poslední přestávka. Pak už jsme 
se stočili zpět směrem do Žďáru nad Sázavou. 
V cíli organizátor celé akce Aleš Wasserbauer 
poděkoval všem účastníkům a sponzorům 

za podporu. Předal šek na úctyhodných 400 
tis. Kč. Peníze půjdou Nadačnímu fondu Kr‑
tek a dětským oddělením nemocnic v Jihlavě 
a Novém Městě na Moravě. Pokladnička, do 
které házeli přítomní dobrovolné startovné, 
bude rozpečetěna a sečtena na krajském 
úřadě až v pondělí. (pozn. red. 10. srpna) O 
výsledku budeme informovat. Už nyní se tě‑
šíme na příští rok na 7. ročník. Velké poděko‑
vání patří i Policii České republiky, městským 
strážníkům i klukům na motocyklech, kteří se 
skvěle starali o naši bezpečnost celý den.

„Na kole dětem Žďárskými vrchy je projekt, 
který již má své pevné místo v prázdninovém 
kalendáři. I letos jsem absolvoval okruh 65 km 
spolu s asi 350 cyklisty, kteří se sjeli i ze vzdá-
lených míst republiky. Úžasná atmosféra lidí, 
kteří chtějí pomáhat sbírkou a vyjádřit solida-
ritu s onkologicky nemocnými dětmi. Děkuji 
Aleši Wasserbauerovi a všem pořadatelům. Už 
se těším na další ročník,“ popsal letošní ročník 
místostarosta Josef Klement.

Na kole dětem Žďárskými vrchy, (red)

Nové části cyklostezek jsou hotové, stačí se jen projet
Budování nových cyklostezek v  rámci 
projektu Rozvoj cyklodopravy je do-
končeno� Podařilo se vybudovat několik 
kilometrů nových stezek, bezpečně pře-
konat silnici první třídy a dvakrát pře-
mostit Sázavu�

Slavnostní otevření nových částí cyklos‑
tezek proběhne 25. září od 14.45 na Farských 
humnech. Otevření nebude jen suchým stří‑
háním pásky. Program doprovodí interak‑
tivní pohádka pro děti, hamerští biketrialisti 
přijedou se svojí exibicí, které vystřídá exibi‑
ce na slackline. Obě aktivity si budete moct 
sami vyzkoušet.

Části stezek vznikaly napříč celým měs‑
tem. Největší částí projektu bylo propojení 
Stržanova se Žďárem. Technicky a stavebně 
složitá stavba proběhla i přes komplikace 
rychle a s  minimálním zpožděním, které 
způsobila spodní voda. V průběhu stavby tak 
bylo nutné doplnit projekt o retenční nádrž, 
která je v podstatě malým rybníčkem. Pod‑
le stavařů není snaha města zadržet vodu 
v  krajině formou „rybníčku“ a vsakovacího 
pásu častým požadavkem. Náklady na vy‑
budování ale nejsou o moc vyšší, než vodu 
odvádět korytem do nejbližšího kanálu.

Spojení Žďáru a Stržanova je velkým kro‑
kem pro rozšíření cyklostezek na severový‑
chod od Žďáru. Výrazně zvýší bezpečnost 
nejen pro dojíždějící na kole za prací do Žďá‑
ru, ale hlavně pro rekreační cyklisty, kterých 
na Žďársku každoročně přibývá.

Pro obyvatele Klafaru bude určitě příno‑
sem vybudování lávky spojující Klafar s  Li‑
bušínem. Na současném silničním mostě 
je chodník poměrně úzký a bezprostředně 
u silnice. Lávka také umožní bezpečné pro‑
jetí přes řeku například dětem na kole nebo 
skejťákům k přilehlému skateparku.

Lávka z  Farských humen na Žižkovu uli‑
ci vyplní asi půl kilometru širokou proluku 
mezi mostem na ulici 1. máje a lávkou před 
městským úřadem a napřímí tak cestu ze 
Stalingradu do centra města. Cyklostezka 
vedená na druhé straně Sázavy proti Far‑
ským humnům zase uleví cyklistické dopra‑
vě na Farských humnech, kde se často po‑
tkávají cyklisté s kočárky a dětmi.

Věříme, že se vám nové úseky cykloste‑
zek líbí a budou užitečné. Tímto projektem 
práce na cyklodopravě ve Žďáře rozhodně 
nekončí. (red)

Peloton na startu cesty v Rekreačním areálu Pilák Foto: Na kole dětem Žďárskými vrch

Lávka z Klafaru na Libušín Foto: Matěj Papáček

Zvýšení bezpečnosti u základních škol na Komenského ulici
Z důvodu zvýšení bezpečnosti u škol 
byla Komenského ulice zjednosměrně-
ná ve směru od Brodské ulice� Zároveň 
mezi dvěma základními školami vznikl 
zpomalovací práh�

Opatření vzniklo mimo jiné z důvodu 
zvyšujícího se počtu rodičů, kteří vozí svoje 
děti do školy autem. V době před začátkem 
výuky se v ulici například potkávají otáčející 
se auta před 3. ZŠ s dětmi jdoucími do školy.

Komenského ulici je možné celou pro‑
jet pouze ve směru od Brodské ulice po 
odbočku za 3. ZŠ. Zpomalovací práh stojí 
v místech vyústění schodiště od městské‑
ho úřadu. (red)

Jaroslav 
Klusák
45 let

energetický manažer 
konzultant

Představujeme nové tváře Městského úřadu

Pozice energetického manažera se stala 
součástí nového odboru strategického roz-
voje a investic� Manažer je placený z projek-
tu mimo rozpočet města� Více o této a ostat-
ních změnách na městské úřadě v dalším 
čísle�

Můžete stručně popsat Vaši pozici?
Jako energetický manažer bych měl konzul‑

tovat možnosti úspor energie a využití obno‑
vitelných zdrojů pro město Žďár nad Sázavou. 
Pomáhat s přípravou daných projektů, navrho‑
vat možnosti financování, vyhodnocovat úspo‑
ry energie a předkládat výsledky vedení města. 

Do projektů úspor energie zapojovat i adaptač‑
ní opatření spojená se změnou klimatu (využití 
dešťové vody, zelené střechy, stínící prvky atd.).

Proč jste se ucházel o pozici energetického 
manažera a jaké jsou Vaše předchozí pra-
covní zkušenosti?

Zaujal mě aktivní přístup vedení města a 
vybraných pracovníků k tématu udržitelné 
energetiky a ochrany klimatu. Město chápe 
efektivní nakládání s energií jako výzvu a jedno 
z klíčových témat budoucího rozvoje, s čímž se 
také ztotožňuji a rád předám své téměř dese‑
tileté zkušenosti z podobné agendy ve městě 

Litoměřice. Byl bych rád, kdyby město Žďár 
nad Sázavou v daném tématu dosáhlo hmata‑
telných výsledků a tyto výsledky prezentovalo 
a šířilo dál napříč svými organizacemi. Je tu i 
významný prostor pro spolupráci s místní spo‑
lečností SATT a.s., která se mj. zabývá i výrobou 
a distribucí tepla a elektřiny. 

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Obecně jsem rád, když vysoké pracovní na‑

pětí není a věci se dají zvládat během pracovní‑
ho týdne a víkend je časem na odpočinek. Ale 
nemám problém s tím i vysoké pracovní tempo 
nasadit, především když v dané činnosti vidím 
smysl a potenciální přínos pro město a samo‑
zřejmě i nějakou vidinu odpočinku po dokon‑
čení (podání/ukončení projektu atd.).

Co je pro Vás největším odpočinkem?
Jakékoliv nepracovní činnosti a pocit, že na 

ně mám čas. Dobře se zrelaxuju u sportu (bas‑
ketbal, jízda na kole), anebo s kamarády, kama‑
rádkami, často i s dětmi.

Předchozí zaměstnání: 
město Litoměřice, projekty OSN, energetické 
projekty z programu HORIZON 2020
Záliby: 
hudba, basketbal, kolo
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Vyzvedněte nový kabát a starý hned zrecyklujte
V duchu ZeroWaste, volně přeloženo „žád-
né plýtvání“, se nese nové zařízení na Neru-
dově ulici za OC Convent� Takzvaný Tučnák 
v sobě kombinuje kontejner na použité, ale 
stále funkční oblečení a dodávkový box on-
line secondhandu�

Do kontejneru můžete vhazovat nejen ob‑
lečení, ale i boty a hračky. Ne vše co do kon‑
tejneru hodíte, půjde do prodeje. Část věcí je  
vytřízena a darována na charitativní účely. 
Hlavní myšlenkou je, aby žádný kus oblečení 
nepřišel zbytečně na zmar.

„Pokud se kontejner osvědčí, budeme 
jej umisťovat i do jiných lokalit města“ ujiš‑
ťuje místostarostka Ludmila Řezníčková. 
 (red)

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, 
že na ztráty a nálezy byly v období od 13. čer‑
vence do 6. srpna 2020 předány následující ná‑
lezy, u kterých není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno

Dětské jízdní kolo u Penny
Dětská mikina Městský úřad
Klíč od vozu Městský úřad
Finanční hotovost u Úřadu práce
Finanční hotovost  náměstí Republiky
Přívěšek ul. Okružní
Mobilní telefon u nádraží
Svazek klíčů ul. Purkyňova
Svazek klíčů ul. Nádražní
Svazek klíčů ul. Jamborova

Nálezy předané z Českých drah:
Pánské hodinky Dámská bunda
Cvičební pomůcka Dámská bunda
Tablety Taška a oblečení
Fotoaparát Dámský svetr
Deštník Dámská čepice
WIFI  Pánské hodinky
Šála dámská Plyšová hračka
Pánské hodinky Chytré hodinky
Skateboard
Peněženka bez dokladů + finanční hotovost
Batoh, oblečení, peněženka bez dokladů + 
finanční hotovost
Batoh, oblečení, peněženka bez dokladů, bez 
finanční hotovosti

Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová 
Tel. č. 566 688 146, 

E‑mail alena.benesova@zdarns.cz  
nebo osobně v kanceláři finančního odboru.

(red)

Ilustrační foto Foto:  archiv

Novoměstská ulice bude v září a říjnu uzavřená
Od 3� září do 31� října bude uzavřená Novoměstská ulice v místě napojení nové části prů-
myslové zóny� Ulice bude uzavřená z důvodů napojení silnice z průmyslové zóny na Novo-
městskou ulici a prací na inženýrských sítích�

Na místě bude vznikat ochrana plnyovodu a nový vodovod. Napojení na silnici znamená od za‑
čátku vybudovat jeden pruh silnice o celkové délce 140 metrů. Na připojovacích pruzích se dá za‑
čít pracovat až po dokončení inženýrských sítí. Zároveň bude stávající silnice v délce připojovacích 
pruhů vyfrézovaná a budou položeny opět kompletně nové povrchové vrstvy. Součástí uzavírky je 
standardně i rezerva pro případ komplikací nebo špatného počasí.

Objízdná trase povede po Jamské ulici a a po silnici I/19. Omlouváme se za komplikace.
(red)

Rozhovor: Se zakladatelem jedné z nejrychleji routoucích firem ve Žďáře

Tomáš Vránek je jedním ze zakladate-
lů žďárské společnosti ICE Industrial 
Services� Letos na jaře se stal EY Pod-
nikatelem roku 2019 Kraje Vysočina� 
V rozhovoru se dočtete, jak s bratrem 
a kamarády založili jednu z  nejrych-
leji rostoucích společností zabývající 
se automatizací a kam jejich projekt 
směřuje�

Jak se zakládá firma v takto odborném 
odvětví, jako je strojová automatizace 
v konkurenci nadnárodních korporátů 
jako BOSCH nebo Honeywell?

Nebylo to zase tak složité, jak jsem 
si původně myslel. Začínali jsme v roce 
2012 se čtyřmi kamarády a nyní je nás 
zhruba 160 a máme obrat přes 300 mili‑
onů korun. V této oblasti je poměrně vel‑
ká poptávka a my jsme od začátku měli 
malý tým, který pokrýval všechny ob‑
lasti – obchod, elektroprojekci, software 
i montážníky. Poptávka je většinou tak 
velká, že ani konkurence není problém. 
I zde ve Žďáru, kde je automatizačních 
firem historicky několik, si málokdy kon‑
kurujeme a spíše se snažíme spolupraco‑
vat.

Můžete stručně popsat, co to strojová 
automatizace je?

Osobně mám rád definici, která me‑
chanizaci popisuje jako přenos práce 
z  člověka na stroj a automatizaci jako 
přenos řízení z člověka na stroj. Automa‑
tizace není nic nového, výrazněji se zača‑
la rozšiřovat zhruba od 70. let minulého 
století. Například Žďas měl již před revo‑
lucí automatizaci na velmi vysoké úrovni.

Například vyvíjíme a vyrábíme auto‑
matizované linky a stroje pro různé obo‑
ry průmyslu od automotive přes slévá‑

renství až po výrobu lyží nebo čokolády. 
V roce 2019 jsme naše stroje dodali do 
24 zemí světa. Mezi naše zákazníky pat‑
ří firmy jako Scania, Audi, Porsche nebo 
Amazon.

Jak se stavíte k  černým scénářům, že 
stroje zastanou práci lidí a ti pak ne-
budou mít jak si vydělat?

Usmívám se nad tím. Je to podob‑
né jako když se za průmyslové revoluce 
bořily stroje, protože berou lidem práci. 
Robotizují a automatizují se zejména 
činnosti, které jsou namáhavé, stereoty‑
pní a nebezpečné. Tedy takové, které by 
lidé vůbec dělat neměli, nebo je dělat 
nechtějí. Téměř všechny firmy si stěžují 
na nedostatek lidí, ne na to, že by pro ně 
neměly kvůli strojům práci.

Myslíte, že je v blízké budoucnosti re-
álné mít tolik lidí s vyšším vzděláním, 
aby se uplatnili i v době průmyslové 
automatizace? Vždyť technické obory 
studuje minimum lidí a často v oboru 
ani nezůstávají�

Když jsem byl v roce 1997 na gym‑
náziu, náš fyzikář nám říkal: „Běžte stu‑
dovat techniku, budete mít celý život 
jistotu, že budete mít práci. S právníky 
a ekonomy se bude dát dláždit“. To, co 
koho baví a jaký si určí směr, si musí ka‑
ždý rozhodnout sám. Česká republika 
a Žďár nad Sázavou mají strojírenskou 
tradici, máme techniku v genech. V Ev‑
ropě máme jako technici velmi dobrou 
pověst. Byla by škoda toho nevyužít. 
Proto jsme i my založili vlastní vzděláva‑
cí akademii Industrial Academy, kde by‑
chom chtěli lidi podpořit v technickém 
vzdělání a třeba je naučit programovat 
průmyslové roboty. 

Na nedostatek techniků si firmy stěžu‑
jí dlouhodobě. Nabízí se, že by se zde měl 
angažovat stát a ministerstvo školství, 
ale to se příliš neděje. Pravděpodobnější 
varianta je, že si nedostatek techniků vy‑
řeší trh sám tím, že práce techniků bude 
natolik zajímavá a natolik dobře placená, 
že bude pro mladé lidi atraktivnější než 
jiné obory.

Jak funguje vaše vzdělávací akade-
mie? Spolupracujete s místními ško-
lami? Sám jsem prošel místní průmys-
lovkou a přišlo mi, že praxe studentů 
mimo školu je minimum�

Naši Industrial Academy nabízíme 
školám, zákazníkům, ale i široké veřej‑
nosti. Dokážeme například z řadových 
údržbářů udělat specialisty na údržbu 
robotů, nebo řídicí automaty. Čerstvé 
absolventy dokážeme vzdělat v některé 
ze specializací jako programování nebo 
konstrukce strojů a hlavně jim pomů‑
žeme díky tomu získat reálnou praxi na 
skutečných projektech.

Prý jste první průmyslová společnost 
v  Česku, která nepoužívá klasickou 
hierarchickou strukturu managemen-
tu, jaký systém řízení tedy používáte 
a jaká jsou jeho specifika?

Začali jsme jako start‑up, kde každý 
dělal všechno. Jak jsme rychle rostli, tak 
to svádělo k tomu, abychom svázali naši 
strukturu do tradiční struktury složené 
z  krabiček úhledně poskládaných pod 
sebe. V současném rychlém světě ale stá‑
le více záleží spíše na propojeních a na 
spolupráci. Ty se těžko dají zobrazit sta‑
ticky. Mění se v podstatě na denní bázi 
a  my jsme tomu přizpůsobili naši orga‑
nickou strukturu. Řecké slovo Organon 
znamená buňky a jejich propojení v  je‑
den celek.

Například v Brně vzniká velké techno-
logické centrum� Proč jste tedy zůstali 
ve Žďáře? Vnímáte malé město jako 
výhodu nebo spíš nevýhodu?

ICE má 10 poboček po celé České re‑
publice, hledali jsme místo pro naši no‑
vou výrobní halu v Praze, v Brně i v Ostra‑
vě. Pak přišla nabídka z průmyslové zóny 
ve Žďáru nad Sázavou a cítili jsme zájem 
z vedení města, aby náš nový závod vy‑
rostl právě zde. Geograficky je to pro nás 
výhodné, je to uprostřed republiky. Jed‑
ním z důvodů byla i strojírenská historie 
Žďáru, kvalitní vzdělávání a nakonec i já 
pocházím ze Žďáru nad Sázavou. A jestli 
je to výhoda nebo nevýhoda? To myslím, 
že záleží hlavně na nás Žďárácích, jaké si 
to uděláme, aby to výhoda byla.

Děkuji za rozhovor� Matěj Papáček

Rozšiřujeme služby Turistického informačního 
centra na Staré radnici
Turistické informační centrum na Staré 
radnici spustilo prodej lístků ze sítě Tic-
ketportal� Vaše vstupenky na koncert si 
tak můžete pohodlně vyzvednout šest dní 
v týdnu v sezóně i v neděli� Jako na většině 
prodejních míst  je nutné platit v hotovosti�

Turistické informační centrum poskytuje 
služby primárně turismu, ale je tu samozřejmě 

i pro Žďáráky. Od května, kdy zahájilo svůj pro‑
voz, ho navštívilo více než 4 tisíce lidí. Průběž‑
ně rozšiřuje svoje služby, mezi které nově patří 
i prodej lístků ze sítě Ticketportal. V blízké době 
se předprodej rozšíří i na prodejní síť Coloseum, 
takže si zde budete moct kupovat lístky na‑
příklad od Kina Vysočina nebo na představení 
v Domě kultury.

(red)

Tomáš Vránek Foto: Archiv Tomáše Vránka

Rozbor studánek
Místo odběru: Studánka U Křiváku
Stav vody: není pitná
Datum odběru: 4. srpna 2020, 8.30

Místo odběru: Studánka Salvátorka
Stav vody: je pitná
Datum odběru: 4. srpna 2020, 9.00

Místo odběru: Studánka Klafar
Stav vody: není pitná
Datum odběru: 4. srpna 2020, 8.45

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

Víte, že…
… do Kina Vysočina musíte podle vlád-
ních nařízení nosit stále roušky? I na 
kina se totiž vztahuje nařízení o koná-
ní kulturních akcí ve vnitřínch prosto-
rách�

Napište svůj názor na dopravu ve městě
První fáze Generelu dopravy je spuště-
ná� Všichni, kdo více či méně cestují po 
našem městě, mohou přidat své pod-
něty a připomínky do Názorové mapy 
dopravy� Názory lidí mohou upozornit 
na konkrétní problémy, které sebelepší 
analýza ani odborník nedokáže obsáh-
nout�

O Generelu dopravy jako celku jste se 
mohli dočíst v  minulém čísle Žďárského 
zpravodaje. Jak bylo avizováno, v  srpnu 
jsme spustili Názorovou mapu dopravy. 
Za poměrně krátkou dobu se sešlo více 
než 200 vašich názorů a podnětů, za které 
všem děkujeme. V ideálním případě potře‑

bujeme něco přes 400 podnětů, takže ne‑
váhejte přidat svůj názor.

Jedno z problematických míst, které je 
na mapě patrné už teď, je na křižovatce uli‑
ce Jihlavská a Chlečického. „Při odpolední 
špičce brzdí auta vyjíždějící od nádraží vlevo 
na Jihlavskou ty, kteří by mohli odbočit vpra-
vo na Jihlavskou,“ popisuje jeden z komen‑
tářů problematiku křižovatky. 

Do mapy můžete přidávat podněty jako 
řidič, cyklista, chodec nebo i jako uživatel 
městské hromadné dopravy. Mapu nalez‑
nete na webu města v  položce Generel 
dopravy. U mapy je i jednoduchý návod na 
používání GIS aplikace.

 (red)
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Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva  kraje a do Senátu Parlamentu ČR
Starosta města Žďáru nad Sázavou podle § 27 zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů, a podle § 15 záko‑

na č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
oznamuje: 

1� volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční 
v pátek dne 2.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 3.10.2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2� Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č� 1
je volební místnost v Domě dětí a mládeže, 
Horní 2,Žďár nad Sázavou 1, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Barákova všechna orientační čísla
Binkova  všechna orientační čísla
Drdlova  všechna orientační čísla
Dr. Drože  všechna orientační čísla
Hálkova  všechna orientační čísla
Havlíčkovo nám.  všechna orientační čísla
Husova  všechna orientační čísla
Jiřího z Poděbrad  všechna orientační čísla
Nábřežní  všechna orientační čísla
Nádražní  23 – 33 lichá
Radniční  všechna orientační čísla
Sadová  všechna orientační čísla
Smeykalova  všechna orientační čísla
Strojírenská  všechna orientační čísla mimo 15
Tvrz  všechna orientační čísla
U Malého lesa  všechna orientační čísla
Veselská  všechna orientační čísla
Vrchlického  všechna orientační čísla
Zahradní  všechna orientační čísla
Žižkova  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 2
je volební místnost v Domě dětí a mládeže, 
Horní 2, Žďár nad Sázavou 1, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bartačky  všechna popisná čísla
Brněnská  všechna orientační čísla
Doležalovo náměstí  všechna orientační čísla
Horní  všechna orientační čísla
Hutařova  všechna orientační čísla
Jamská  všechna orientační čísla
Jihlavská  všechna orientační čísla
Krejdy  všechna evidenční čísla
Lučiny  všechna orientační čísla
Nádražní  1–21 všechna orientační čísla, 69
Nádražní  22 – 42 sudá orientační čísla
nám. Republiky  všechna orientační čísla
Nerudova  1, 5, 7 orientační čísla
Novoměstská  všechna orientační čísla
Rybníček  všechna orientační čísla
Smetanova  všechna orientační čísla
Tyršova  všechna orientační čísla
Za Jatkami  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 3
je volební místnost v Knihovně M� J� Sychry, 
Havlíčkovo nám� 5, Žďár nad Sázavou 1, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu:
Dolní  1 – 37 lichá
Dolní  24 – 38 sudá
Libušínská 40–46  sudá

ve volebním okrsku č� 4
je volební místnost v Knihovně M� J� Sychry, 
Havlíčkovo nám� 5, Žďár nad Sázavou 1, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu:
Kovářova  všechna orientační čísla
Libušínská  2 – 38 sudá
Libušínská 11 – 25 lichá

ve volebním okrsku č� 5
je volební místnost v Základní škole, Zámek 4,  
Žďár nad Sázavou 2, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezručova  všechna orientační čísla
Krátká  všechna orientační čísla
Lesní  všechna orientační čísla
Nová  všechna orientační čísla
Polní  všechna orientační čísla
Srázná  všechna orientační čísla
U Pily  všechna orientační čísla
Vrbová  2

ve volebním okrsku č� 6
je volební místnost ve společenské místnosti 
hasičů, Zámek 9, Žďár nad Sázavou 2, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu:
Dvorská  všechna orientační čísla
Ferencova  všechna orientační čísla
Purkyňova  všechna orientační čísla
Santiniho  všechna orientační čísla
Starý Dvůr  všechna orientační čísla
Studniční  všechna orientační čísla
Sychrova  všechna orientační čísla
U Taferny  všechna orientační čísla
Vejmluvova  všechna orientační čísla
Zámek  všechna orientační čísla
Zelenohorská  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 7
je volební místnost v Základní škole, Komen-
ského 6, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
1. máje  všechna orientační čísla
Brodská  4 – 30 sudá
Kopečná  všechna orientační čísla
Malá  všechna orientační čísla 
Okružní  71, 73, 75  ,79, 116 – 120 sudá 
Revoluční 1 – 26 všechna orientační čísla, 28
Strojírenská  15
U Jezu  všechna orientační čísla
V Zahrádkách  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 8
je volební místnost v Základní škole, Komen-
ského 6, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Brodská  32 – 102 sudá
Okružní  76 – 114 sudá

ve volebním okrsku č� 9
je volební místnost v Základní škole, Komen-
ského 2, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Brodská  19 – 43 lichá
Okružní  2 – 14 sudá
Revoluční  30 – 62 sudá

ve volebním okrsku č� 10
je volební místnost v Základní škole, Komen-
ského 2, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Brodská  45 – 69 lichá
Okružní  1 –19 lichá, 77, 16 – 56 sudá

ve volebním okrsku č� 11
je volební místnost ve Střední škole obchodní a 
služeb SČMSD, Komenského 10, Žďár nad Sáza‑
vou 3, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu:
Brodská   71 – 81 lichá
K Milířům  1-13 
Kupecká  všechna orientační čísla
Libická  všechna orientační čísla mimo 16,19,21
Okružní  21 – 69 lichá, 81
Okružní  58 – 72 sudá
Povoznická  všechna orientační čísla
Rytecká všechna orientační čísla
Trhová  všechna orientační čísla
Uhlířská  všechna orientační čísla, mimo 13, 15
Vápenická  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 12
je volební místnost ve Střední škole obchodní 
a služeb SČMSD, Komenského 10, Žďár nad 
Sázavou 3, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Barvířská  všechna čísla orientační
Brodská  1 – 17 lichá
Hrnčířská  všechna orientační čísla
K Milířům 
Kamenická  všechna orientační čísla
Komenského  všechna orientační čísla
Libická 16, 19, 21
Revoluční  27 – 47 lichá
Sázavská  všechna orientační čísla
U Klafárku  1, 3, 5
U Křížku  všechna orientační čísla
Uhlířská  13, 15

ve volebním okrsku č� 13
je volební místnost v Gymnáziu, Neumannova 
2, Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Bratří Čapků  všechna orientační čísla
Wolkerova  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 14
je volební místnost v Základní škole, Švermova 
4, Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Neumannova  11 – 53 lichá, 2
Vančurova  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 15
je volební místnost ve Vyšší odborné škole a 
Střední průmyslové škole, Studentská 1, Žďár 
nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Neumannova  1 – 9 lichá
Studentská  všechna orientační čísla
Vodárenská  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 16
je volební místnost v Základní škole, Švermova 
4, Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Nerudova  všechna orientační čísla bez č. 1, 5 a 7
Nezvalova  všechna orientační čísla
Švermova  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 17
je volební místnost v Kulturním domě na Vyso-
čanech, Na Úvoze 15, Žďár nad Sázavou 5, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu:
Jungmannova  všechna orientační čísla
K Přehradě  všechna orientační čísla
Luční  1 – 20 všechna orientační čísla
Luční  22 – 40 sudá
Na Prutech  21, 23
Na Úvoze  všechna orientační čísla
Růžová  všechna orientační čísla
Šípková  všechna orientační čísla
V Lískách  všechna orientační čísla
Vysocká  všechna orientační čísla
Wonkova  všechna orientační čísla
Žitná  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 18
je volební místnost v Kulturním domě na Vyso-
čanech, Na Úvoze 15, Žďár nad Sázavou 5, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu:
Hlohová  všechna orientační čísla
Chrpová  všechna orientační čísla
Javorová  všechna orientační čísla
Kaštanová  všechna orientační čísla
Květná  všechna orientační čísla
Lipová  všechna orientační čísla
Luční  21 – 43 lichá, 42 – 80 sudá
Na Prutech  1 – 20 všechna orientační čísla
Na Prutech  22 – 54 sudá
Rybářská  všechna orientační čísla
Šeříková  všechna orientační čísla
Trnková  všechna orientační čísla
U Hrázek  všechna orientační čísla
Vnitřní  všechna orientační čísla

Vrbová  všechna orientační č.bez orient.č.2

ve volebním okrsku č� 19
je volební místnost v Základní škole, Palacho-
va 35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dvořákova  4, 10, 12, 14
Chelčického  1, 2 – 12 sudá, 28
Nádražní  35 – 67 lichá, 44 – 50 sudá
Smíchov  2 – 10 sudá

ve volebním okrsku č� 20
je volební místnost v Základní škole, Palacho-
va 35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Haškova  1 – 17 všechna orientační čísla
Palachova  25 - 33 lichá, 70, 72
Radonín  všechna popisná čísla

ve volebním okrsku č� 21
je volební místnost v Základní škole, Palacho-
va 35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Haškova  18 – 60 sudá
Chelčického  14 – 26 sudá

ve volebním okrsku č� 22
je volební místnost v Základní škole, Palacho-
va 35, Žďár nad Sázavou 6, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Palachova  1 – 23 všechna orientační čísla
Palachova  24 – 34 sudá
Palachova  35 – 68 všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 23
je volební místnost v Základní škole, Švermova 
4, Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Alšova  všechna orientační čísla
Blažíčkova  všechna orientační čísla
Jamborova  všechna orientační čísla
Kavánova  všechna orientační čísla
Kubínova  všechna orientační čísla
Ladova  všechna orientační čísla
Makovského  1 – 33 všechna orientační čísla, 35, 70
Mánesova  všechna orientační čísla
Mařákova  všechna orientační čísla
Pelikánova  1 – 20 všechna orientační čísla
Pelikánova  21 – 31 lichá
Průchova  všechna orientační čísla
Rabasova  všechna orientační čísla
Slavíčkova  všechna orientační čísla
Špálova  1 – 16 všechna orientační čísla, 18, 20, 22

ve volebním okrsku č� 24
je volební místnost v Základní škole, Švermova 
4, Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Kosinkova  všechna orientační čísla
Makovského  34, 36 – 69 všechna orientační čísla
Pelikánova  22 –36 sudá, 33 – 51 lichá
Špálova  17 – 21 lichá
Špálova  23 – 42 všechna orientační čísla
Štursova  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 25
je volební místnost v budově bývalé školy, 
místní část Stržanov čp� 28, Žďár nad Sáza-
vou, pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu::
místní část Stržanov  všechna popisná čísla

ve volebním okrsku č� 26
je volební místnost v budově AGROSLUŽBY 
Žďár nad Sázavou, a� s�, místní část Veselíčko 
čp� 70, Žďár nad Sázavou, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
místní část Veselíčko  všechna popisná čísla
místní část Mělkovice všechna popisná čísla

Informace pro voliče
3. Při volbách do zastupitelstva kraje bude voliči 

umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství České republiky 
(občanským průkazem nebo cestovním pa‑
sem České republiky). Neprokáže‑li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. 

4. Při volbách do Senátu bude voliči umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatic‑
kým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem).

5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky.  V den voleb může 
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební míst‑
nosti. 

6. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud 
nevstoupí do prostoru určeného pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky. 

7. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech 
voleb do zastupitelstva kraje a voleb do senátu 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlaso‑
vat mimo volební místnost, a to pouze v územ‑
ním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voli‑
či 2 své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Při hlaso‑
vání postupují členové okrskové volební komi‑
se tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

8. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bez‑
prostředním okolí odpovídá předseda okrsko‑
vé volební komise. Jeho pokyny k zachování 
pořádku a důstojného průběhu hlasování 
jsou závazné pro všechny přítomné.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto 
uskuteční dne 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a dne 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin. Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb 
až ve volební místnosti.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31. srpna 2020 
Ing. Martin Mrkos ACCA  v.r.

Starosta města Žďáru nad Sázavou  
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Anketa pro zastupitele města
V zářijovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
V průběhu léta byla dokončena řada projektů� Který z nich považujete za nezdařilejší?
Stejný prostor na stránkách Žďárského zpravodaje dostal vždy jeden zástupce z každé politické strany nebo uskupení, které jsou zastou‑
peny v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou. Do uzávěrky aktuálního vydání zpravodaje přišly následující příspěvky.

Máme radost z každého nového a do‑
končeného projektu ve městě. Vše na čem se 
nyní pracuje v oblasti propojení cyklostezek 
podporujeme a těšíme se na výsledky. Měli 
jsme jinou představu o opravách Nádražní 
ulice. Chtěli jsme zahájit navázáním na ná‑
městí. Ale i tak musíme uznat, že opravená 
část vypadá lépe, proto je nutné hledat další 
peníze na dokončení rekonstrukce celé ulice. 

Neradi bychom, aby vše touto malou ukáz‑
kou skončilo. Zatím nás zklamal projekt no‑
vého řízení dopravy. Subjektivně se doprava 
zkomplikovala a to nejenom jinou strukturou 
propustnosti křižovatek. Je nutné vyhodnotit 
data a určitě průjezd a řízení dopravy upravit. 
Na první pohled se vrátil život ve Žďáře do 
normálních kolejí. A to nás těší nejvíce. Tak ať 
nám to vydrží a prožijeme klidný konec léta.

Vladimír 
Novotný

zastupitel 
ČSSD

Po dlouholeté snaze s dobrým pocitem 
sleduji obnovu městských technických slu‑
žeb pod společností SATT a.s., které postupně 
začínají přebírat některé práce při péči o naše 
město. Jejich práce je mnohem kvalitnější. 
Končí tím tak dlouholetá éra trápení s různý‑
mi soukromými subjekty, které nedokázaly 
dodržet smluvní podmínky a včas například 
posekat trávu, odklidit z ulic sníh, řádně pe‑
čovat o městkou zeleň, vyčistit dešťové vpusti 
a mnoho jiného. Tomu předcházelo složité jed‑

nání při odkupu zbylých akcií společnosti SATT 
za 80 milionů, jejíž hodnota již v současnosti 
přesahuje 100 mil. Kč a pro město to tak byla 
velmi dobrá investice. Žďár tím získal mimo jiné 
i kontrolu nad cenou tepla.

Jako velmi prozíravé se ukazuje výstavba 
druhé části průmyslové zóny, o kterou je velký 
zájem mezi místními rozvíjejícími se firmami. 
V následujících letech zde tak mnoho Žďáráků 
nalezne zajímavou, stabilní a dobře placenou 
práci. 

Radek 
Zlesák

zastupitel 
ANO 2011

Radek 
Černý

zastupitel 
ODS

Jsem pokorně rád, že se buduje. Popu‑
listické piruety byznys projektu Agrofertu 
s naším státem, které sbírají vysoké známky 
za umělecký dojem, skončí tvrdým dopa‑
dem. Zadluženým potomkům zbyde sotva 
na povrchní údržbu.

Z gruntu rekonstruovaná část Nádražní 
ulice, všimněte si kamenů zmizelých. Letoš‑
ní dávka generálních oprav ulic na Vodoje‑
mu jde do finále. Nové cyklostezky jsou 

propojeny lávkami přes Sázavu, atd.
Vřelejší formou radosti mě ale naplňuje, 

že se život společenský vrátil do lepší formy 
po covidovém znehybnění. Tak se putovalo 
Na kole Žďárskými vrchy, tančil Korespon‑
Dance, promítalo kino za kulturákem, Pilák 
brázdily Dračí lodě, bude se ochutnávat 
víno na Festivalu a Slavnosti jeřabin zpří‑
jemní babí léto v našem městě. A je toho 
víc. A je to fajn.

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 záříjového čísla nám přišly následující příspěvky�

Náprava chyb minulých, část první�
Jako místostarostka jsem nucena se stále 

vracet k chybám, kterých se v minulosti do‑
pustilo naše město pod vedením Jaromíra 
Brychty a Jana Havlíka. Například v oblasti 
dopravy nám velmi svazovalo ruce dávné 

ujištění pana Brychty směrem ke státu, že 
obchvat Žďáru není potřebný. Na základě 
jeho dopisu byl žďárský obchvat zařazen 
na konec seznamu investic státu. Přesvěd‑
čit příslušné státní úředníky o opaku bylo 
zdlouhavé, ale povedlo se. V současné době 
již probíhá posuzování vlivu životního pro‑
středí na záměr obchvatu. Další kroky budou 
následovat. Museli jsme také řešit nový most 
na Sázavské, který byl postavený bez dotací 
tak, že v něm nejsou osazeny chráničky pro 
jakékoliv inženýrské sítě, chybí druhý chod‑
ník, neuvažovalo se o pohybu cyklistů. Pro‑
to jsme museli pod tímto mostem vystavět 
novou cyklostezku. Avšak my městkou kasu 
šetříme a stavíme ji s podporou dotačního 
programu. Stejně tak musíme řešit parko‑

vání u nádraží. A to jen proto, že z minulých 
let chybí jakýkoli doklad o dohodě, že par‑
koviště u Kauflandu bude pro všechny Žďá‑
ráky veřejně přístupné. Hrozí jeho zavření 
již instalovanými závorami, a tak musíme 
napravovat další z chyb. Postavíme nové 
parkoviště u nádraží, kde bude téměř 40 
nových parkovacích míst. A tak bych mohla 
pokračovat donekonečna, například chybě‑
la koncepce dopravy včetně parkovišť. Nebo 
chybí propojka na Vodojem, které je sídliš‑
těm s  jednosměrným provozem. Bojujeme, 
snažíme se. Mnoho komunikací není ve sprá‑
vě města, a proto jsou jednání velmi složitá 
a někdy zdlouhavá. Ale věřím, že se doprava 
postupně zlepší a že k tomu přispěje i Gene‑
rel dopravy.

Ludmila 
Řezníčková
zastupitelka 
ANO 2011

Bez obyvatel není života v centru
Již několik let probíhají snahy oživit centrum 

našeho města. Konají se různé kulturní akce, 
trhy nebo jiné události, které mají nalákat do 
středu našeho města alespoň krátkodobě ži‑

vot. Tak trochu mimo pozornost stojí lidé, kteří 
v centru města, chcete‑li ve Žďáře nad Sázavou 
1, žijí. Bez nich by se tato část města za všedního 
dne stala jen mrtvými kulisami. 

Život v centru má své výhody, ale též nese 
svoje negativa, která když překročí určitou mez, 
vedou k jeho vylidňování a k postupné gheti‑
zaci. Tomu se tak již stalo v některých městech. 
Mělo by to být pro nás varováním. 

V této lokalitě jsem vyrůstal a žiji zde přes 
třicet let. Proto je přirozené, že se na mě obra‑
cí moji sousedé, lidé z této lokality, abych jim 
pomohl při řešení věcí, které jim obtěžují život. 
Většinou se jedná o nadměrné rušení nočního 
klidu, vandalismus, znečišťování veřejného pro‑
stranství anebo poškozování jejich majetku. 

Za posledních šest let se podařilo za po‑
moci Městské policie a zodpovědných osob 
vyřešit mnoho nešvarů. Aktuálně se řešila 
diskotéka v Kulturním domě, ze které se v po‑
slední době stalo jedno z nejproblémovějších 
míst nejen v rámci Žďáru, ale i v rámci bývalé‑
ho okresu Žďár nad Sázavou. Díky vstřícnosti 
provozovatele a vedení PO Kultura se podařilo 
přijmout taková opatření, která celou situaci 
snad zklidní a umožní bezproblémový provoz 
této diskotéky. 

Další zlepšení přinese posílená pochůzková 
činnost strážníků Městské policie tak, aby svoji 
přítomností v ulicích působili preventivně a zá‑
roveň mohli aktivně řešit různé nežádoucí jevy 
již v jejich zárodku. 

Radek 
Zlesák
zastupitel 
ANO 2011

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP 09 a Svobodní

Marně hledám na webu města, o které pro‑
jekty by se mohlo jednat a za jejichž realizaci 
si redakční rada zcela v režii koaličních stran 
takto manipulativně řekla o pochvalu. Bohužel 
jako zastupitel nemám lepší zdroje než běžný 
občan. Jediným dokončeným projektem uvá‑
děným na webu města v tomto období je 
„Nádražní – pěší zóna“, kde se však nejedná 
o pěší zónu, ale jednu z etap Nádražní ulice, 

která je architektonicky a environmentálně 
velmi zdařilá. Cyklostezky a lávky, které naše 
strana dlouhodobě prosazuje, zatím hotové 
nejsou, ale mám velkou radost, že brzy budou. 
Výměna semaforů se také nepovedla, ale snad 
se režim brzy vyladí a řidiči si rychle zvyknou. 
Jsem také moc rád, že se ve Žďáře stále něco 
děje, nadšen jsem byl z krásných vystoupení 
na festivalu KoresponDance. 

Miroslava 
Brychtová
zastupitelka 
Změna 2018

Souhlasím s dokončením některých projek‑
tů, ač to mnohdy stálo zbytečně mnoho peněz 
a trvalo dlouho. Byly zbytečně prodraženy ar‑
chitektonickými soutěžemi a často docházelo 
k zbytečným průtahům i prodlužování termínů 
realizace. Spíše si kladu otázku, který projekt 
pochází z hlav nového vedení a je ten nejzda‑
řilejší.

V roce 2014, kdy nastoupilo na radnici nové 
vedení, byla k realizaci připravena řada projektů 

a hlavně 100 miliónů rezerv. Stačilo jen hospo‑
dárně vyhodnotit, které projekty jsou prioritní 
a začít budovat a modernizovat Žďár. Nakonec 
se některé z nich přece jen dokončují, za což 
děkujeme. V období ekonomického růstu se 
začalo využívat rezerv a přijímat úvěry. Přejme 
si, aby v této nelehké době „koronaviru“ a ná‑
sledného ekonomického propadu nechyběly 
rezervy na jiné pro město nezbytné projekty, 
jako je např. rozšíření čistírny odpadních vod.

Josef 
Klement

zastupitel 
KDU‑ČSL

Každý projekt, který plánujeme a posléze 
realizujeme je veden snahou přispět pro lep‑
ší život občanů v našem městě. Rád bych vy‑
zvedl dva projekty, které jsou řešeny trochu 
jinak, než bylo dříve zvykem. Rekonstrukce 
ulice Nádražní a její projekt vzešel z archi‑
tektonické soutěže. Z výsledného vzhledu 
je vidět, že se přípravné práce projektantů 
a architektů vyplatily. Už se těším, až bude za‑

hájena další etapa obnovy této ulice v úseku 
pěší zóny. Druhým projektem je rozšíření cy‑
klotras pro bezpečný pohyb cyklistů a chod‑
ců. V nové cyklotrase do místní části Stržanov 
je bezpečný podjezd, který mimoúrovňově 
kříží frekventovanou komunikaci. Jeden 
podjezd byl vyprojektován na Farských hum‑
nech, aby se mohli cyklisté napojit pod silnicí 
1. Máje na stávající cyklostezku.

Petr 
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Rozhodně se jednalo o dva letošní nejvý‑
znamnější projekty a to v první řadě „Rekon‑
strukce ul. Nádražní“ a I. etapa „Rekonstrukce 
ulic Žďár nad Sázavou 7“. Velmi pěkný vzhled 
zrekonstruované ulice nádražní hovoří za 
všechno. Chtěli bychom se ale zmínit o rekon‑
strukci ulic pod Vodojemem, jenž je objemově 
největší. Zhotovitelem stavby bylo a je konsor‑
cium „Sdružení COLAS CZ a. s. a Gremis s.r.o 
v čele s hlavním stavbyvedoucím panem Lubo‑

šem Bulíčkem. Toto společenství odvedlo zcela 
perfektní práci, dokázalo operativně vyřešit 
i hrubé nedostatky v zadávacím projektu a na‑
víc se snažilo vyjít maximálně vstříc občanům, 
jimž celý souhrn stavebních prací do značné 
míry znesnadňoval život. Trochu odlišný je další 
projekt ‑ „Terminál MHD“ na ulici Studentská. 
Přestože začátky stavebních prací byl téměř 
shodné s ul. Nádražní a ulicemi pod Vodoje‑
mem, výsledek je velmi rozdílný. 

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM

Projekty Nádražní ulice i cyklostezek s lávka‑
mi jsou projekty velice odlišné, jejich spojující 
linka je ale pojem veřejný prostor. A oba jsou 
to projekty zdařilé. Nádražní ulice je o kultivaci 
veřejného prostoru. Hezká, soudobá, funkční 
ulice se vzrostlými stromy, parkováním a opra‑
venými sítěmi v zemi. Je výkladní skříní města, 
udává trend a směr, kudy město ve svém širším 
centru směřovat. Žďár je architektonicky zbída‑

čený svojí historií a snaha vytvořit něco mimo‑
řádného vyšla. Cyklostezky jsou o sportu, vol‑
ném času, ekologické dopravě, prostupnosti 
města na kole nebo pěšky a bezpečnosti. Dělají 
život ve městě příjemnější a kvalitnější. Propo‑
jují místa pro trávení volného času. A platí pro 
ně, že veřejný prostor má být plný života, bez‑
pečný, zdravý a estetický
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Studenti Univerzity 3� věku se opět sejdou v lavicích
Mohlo by se zdát, že distanční výuka je 
tématem jen pro mladé� Na Střední ško-
le obchodní a služeb se však jazyková 
výuka seniorů v době coronavirové ne-
zastavila�

Účastnice kurzu anglického jazyka s lek‑
torkou Jitkou Malcovou mohou jít příkla‑
dem nejednomu studentíkovi. Ihned po 

vyhlášení mimořádných opatření se přesu‑
nuly na výuku online. A že si to řádně uží‑
valy! Všechny až do posledních předprázd‑
ninových dní. Technika dostatečná, co ještě 
nebylo úplně osvojené, se brzy zvládlo, vi‑
děly se, slyšely se, smály se… Co jiného si 
v těžké době letošního jara přát?

Nás, kteří se nabídkou vzdělávání se‑
niorů dlouhodobě zabýváme, to utvrdilo 

v přesvědčení, že lidé ve zralém věku mají 
stejné schopnosti jako mladí, velké nadše‑
ní, píli a životní elán. Úsilí, které my i celá 
společnost věnujeme této věkové skupině 
v oblasti vzdělávání a vytváření sociálních 
vazeb, je vynaloženo skutečně smysluplně, 
a to si v dnešní době nemůžeme říci příliš 
často!

V  novém školním roce začínáme hned 

A po prázdninách honem školy! Dokud ještě můžete!
Vážení rodiče a fanoušci školy, letní mě-
síce prázdnin a dovolených jsou za námi 
a my zahajujeme výuku ve škole� Za mne 
jsem rád, že už to začalo pěkně s  dětmi 
v  lavicích, jak jsme všichni zvyklí, jak to 
má být� Avšak zdání klame, není to, co 
bývalo� Když se sejdou pamětníci a poví-
dají si, jaké to tenkrát bylo, že byla tráva 
zelenější, nebe modřejší� Za školství bych 
dodal, že pobyt dětí v lavici byl jinačí� 

V létě se mě hodně lidí ptalo, jak bude škola 
od září fungovat. Děti 1. září nastoupí, to je jis‑
té, ale co bude dál, to tak jisté není. Z pohledu 
ředitele je naprosto nepochopitelné, že mám 
informace od odborníků z  tisku a z  televize 
dříve než z ministerstva, že se ptáme na stej‑
né věci jako naši klienti. Od ředitele se přeci 
čeká, že ví, že má jasno, jak to ve škole bude, 
jaký bude režim v boji proti koronaviru, jaká 
má připravená řešení. Rád bych jako ředitel 
odpovědi na tyto otázky měl. Selský rozum mi 
stejně jako rodičům říká, že by se mělo všech‑
no dopředu připravit, instruovat personál, 

žáky, rodiče.  Je polovina srpna, zatím tomu 
tak není. Na podzim se na školy zvýší i nároky 
lékařsko ‑ diagnostické. Budeme muset stano‑
vit, co dělat, když bude žák ve třídě pokašlávat, 
kýchat, smrkat. V tuto chvíli žádnou metodiku 
nemáme.

Takže jak vlastně budeme učit? Co se týče 
na jaře probraného nebo neprobraného uči‑
va. Na jaře se úplně všechno probrat nestihlo 
a je třeba některé učivo realizovat na podzim. 
V tomto máme jasno, MŠMT k tomu má doce‑
la rozumný manuál s doporučením. Stěžejní 
předměty, což je matematika, český jazyk, an‑
gličtina, se musí doučit v plném rozsahu, další 
předměty, jako jsou dějepis, přírodopis, země‑
pis apod., se bude učivo realizovat v  nezbyt‑
ném minimálním rozsahu, v  oblasti výchov 
upustíme od některých vzdělávacích obsahů, 
které distanční formou realizovat nešly, a do 
nového školního roku je přesouvat nebudeme. 

Flintu do žita nehážu, protože vím, že to 
zvládneme. Hodně zkušeností jsme získali 
v  jarním období, umíme připravit výukový 
materiál pro děti, které se nebudou třeba z dů‑

vodu karantény výuky pár dní účastnit, umíme 
nastavit prostředí se zvýšenou hygienou, pro 
všechny máme připravenou desinfekci, pro 
zapomínálky máme ve škole náhradní rouš‑
ky. Jsme připraveni mnohem lépe než na jaře. 
Máme vytvořené a praxí odzkoušené fungující 
prostředí pro výměnu materiálů mezi školou a 
rodinou. Máme skvělé učitele, kteří na sobě 
pracují a neustále své dovednosti zlepšují. 
Máme rodiče, kteří komunikují, spolupracují, 
a když je možno něco vylepšit, tak společně 
hledáme řešení. A máme víru!

Nejpodstatnější ale bude přát si, abychom 
byli všichni zdraví. Přání budeme muset jít 
tentokrát trochu naproti, takže některé akti‑
vity a části dne ve škole mohou proběhnout 
při otevřených oknech, v rozumných rozestu‑
pech, ve zvýšené hygienické míře, v rouškách.

Přeji nám všem, abychom to zvládli.
Pozn. red: příspěvek vznikl 17. srpna před tisko-
vou konferencí ministerstva školství.

 Ivo Kuttelwascher,
ředitel ZŠ Komenského 

Projekt „Děti malují seniorům k svátku“ aneb přáníčka pro radost
S  nadšením se Mateřská škola Žďár nad 
Sázavou, p�o� , zapojila do projektu vyhlá-
šeného MPSV „Děti malují seniorům k svát-
ku,“ jehož cílem je udělat radost babičkám 
a dědečkům dětmi vyrobenými přáníčky 
ke Dni seniorů připadajícímu na 1�října�

A tak děti docházející na prázdniny do 
školiček ve volných chvílích tvořily přáníčka 
pro Seniorpoint a naše čtecí babičky a také 
Dům klidného stáří, kde je momentálně 54 
klientů. Určitě vyjde i na babičky a dědečky ze 
sousedství mateřských škol. Děti se již těší na 
předání. Zapojte se i vy a potěšte 1.října svoji 
babičku a dědečka!!!

Iveta Klusáková, ředitelství MŠ Děti malují k svátku seniorům Foto:  MŠ Žďár nad Sázavou

Kuchaři-číšníci z „Obchodky“ chtějí do života víc
Další školní rok se chystá odstartovat 
a na naší škole víme, že to bude rok plný 
nových příležitostí a dalších mnohačet-
ných aktivit v prohlubování dovedností 
pro mladé studenty� A to nejen v oboru 
kuchař-číšník�

Když se ohlédneme téměř o rok zpět, 
loňské září jsme odstartovali ve spoluprá‑
ci s  městem Žďár nad Sázavou při realizaci 
Retrokavárny na náměstí v  rámci barokních 
slavností. Nádherná a pohodová atmosféra 
při této akci ukázala našim studentům, že 
práce v gastronomii může být tou správnou 
volbou. Letos tomu nebude jinak. Neděle 
20.  září od 17.00 vyvrcholí Slavnosti jeřabin 
procházkou po Nádražní ulici, odhalením ka‑
menů zmizelých a zakončí na náměstí v ka‑
várně při poslechu hudby.

Mezi další realizované akce patří již tra‑
diční Gastro večery v Café u tety Hany. Tato 

přátelská a tematická setkání se mezi příz‑
nivci ochutnávky jídel, zážitků v podobě live‑
‑cooking a trochu i takového odborného po‑
hledu do světa gastronomie staly nedílnou 
součástí naší odborné výuky. Pokud rádi pod‑
poříte mladé začínající odborníky, přijměte 
letošní první pozvání na čtvrtek 15. října 2020 
od 18.00. Pro tento večer vás čeká téma Karib, 
ochutnávka karibských rumů a tradiční stře‑
doamerické pokrmy v podobě degustačního 
menu. Rezervace míst v Café u tety Hany.

Významným, a pro nás krásným úspě‑
chem, bylo podzimní umístění v národním 
kole francouzské soutěže pořádané pod 
záštitou michelinského šéfkuchaře Phillipa 
Milla. Náš tým ve složení Michaela Batelko‑
vá, která obdržela cenu za nejlepší restau‑
rační moučník, a Marin Miličevič se celkově 
umístil na druhém místě. Soutěž, kterou 
pořádá Kraj Vysočina, bude letos opět pro‑
bíhat před zraky diváků v  jihlavském City 

parku za dohledu odborné poroty složené 
z předních českých odborníků a šéfkuchařů. 
Přípravy jsou v plném proudu a my věříme, 
že se v této prestižní soutěži neztratíme. Zo‑
pakujeme loňský úspěch a opět dokážeme, 
že studenti naší školy umí být po odborné 
stránce připraveni!

Gastronomie a veškerá její odvětví vytváří 
zkrátka krásné pracovní prostředí. Obor jako 
takový se stává více prestižním. Nejlepším 
pocitem je spokojený zákazník, který se rád 
vrací a vaší práce si váží. Každý má právo na 
úspěch, vyniknout, rozšiřovat si znalosti a do‑
vednosti. Je to jednoduché, stačí chtít něco 
dokázat a přijmout nataženou pomocnou 
ruku.

Luboš Prüger
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, 

Žďár nad Sázavou, s. r. o.

Dva norské kluby se odhlásily z letošního 
ročníku evropských pohárů v házené. To je 
zpráva, která je pro většinu čtenářů naprosto 
nezajímavá. Proč o tom píši? Zajímavé je totiž 
jejich zdůvodnění, nechtějí ohrozit norskou 

společnost nakažením koronavirem. Nechci 
zde polemizovat nad tím, ve které zemi je kolik 
zjištěných případů, každá země totiž jinak tes‑
tuje i jinak vyhodnocuje nakažené, čísla proto 
nejsou vůbec srovnatelná. Ani se zde nechci 
pozastavovat nad paradoxem, že většina lidí 
je přesvědčena, že virus číhá za hranicemi 
sousední země. A už vůbec nechci řešit, zda je 
či není Covid horší než chřipka. Zaujalo mne 
na rozhodnutí norských sportovců, že je pro 
ně důležitější bezpečnost jiných lidí, než jejich 
vlastní zájem. Sever Evropy vsází dlouhodobě 
na zodpovědnost svých občanů a právě díky 
tomu, že odpovědnost je na lidech, tak se po‑
stupně naučili zodpovědnými býti. U nás často 
žehráme, že něco pro české lidi není, třeba ur‑

čitá tolerance alkoholu za volantem. Všude na 
Západě je určité promile povoleno, na Východě 
tolerance nulová. Tímto se ale lidé zodpověd‑
nosti nenaučí, musí ji postupně přijímat, ne se 
jí vyhýbat. I na opatřeních u nás je to vše vidět. 
Nejprve jsme povinně nasadili roušky, když byla 
povinnost, byli jsme disciplinovaní. Když povin‑
nost skončila a doporučují se dvoumetrové ro‑
zestupy, schválně se zkuste zaměřit, kolikrát se 
třeba v obchodě nebo u baru toto doporučení 
nedodrží. Já bych byl rád, aby naše vlády uměly 
přenášet adekvátní odpovědnost na samotné 
občany, a pak se snad budeme schopni chovat 
a rozhodovat s ohledem na své okolí.

Tomáš 
Augustýn
zastupitel 
TOP 09 a Svobodní

Stesky radního Zlesáka a průměrnost sta-
rosty Mrkose

V srpnovém čísle Žďárského zpravodaje 
mne zaujala 2 konstatování předních před‑
stavitelů města. 

1. Příspěvek poslance a radního Zlesáka 
s dramatickým názvem Muži, kteří vypili 

jed, ze kterého se sice nic konkrétního ne‑
dozvíte, za to si autor postěžoval na zastu‑
pitele, kteří mají vlastní rozum, zkušenost 
a jiné názory než on a koalice. Místo jasné 
a věcné odpovědi na tzv. „zhrzené“ texty 
opět jen hraje na city. Neupřímná přání 
a starosti o věci a lidi, kteří je nepotřebují 
ani o ně nestojí, uzavírá ubezpečením, že 
zbytek zastupitelů hlasuje s nimi. Přání, 
které není pravdivé. Stačí se podívat na hla‑
sování na webu města. Pokud pan Zlesák 
pochopí, že názory opozice, jak říká staros‑
ta Šmarda, jsou vlastně rozumem zadarmo, 
překoná svoji frustraci, začne věcně a sluš‑
ně komunikovat, pak jsme připraveni jed‑
nat stejně. Ostatně s útoky a nálepkování 
opozice začal už před komunálními volba‑
mi v červenci 2018 právě pan Zlesák.

2. Pan starosta Mrkos v Úvodním slově 
obhajuje neefektivní a nelogické perso‑
nální organizační změny na MěÚ přičemž 
uzavírá slovy: „Máme‑li se vymanit z jakési 
obecné tradice průměrnosti menšího měs‑
ta, jsou tyto kroky nezbytné a nutné.“ Ne‑
vím, jestli je mu Žďár malý a o jaké průměr‑
nosti hovoří, ale rád bych mu připomenul, 
že v roce 2014 přišli do úřadu 4. největšího 
města Kraje Vysočina, který byl léta hodno‑
cen jako nejlepší v Kraji Vysočina a patřil k 3 
nejlépe hodnoceným úřadům v ČR. Věřím, 
že to bude minimálně stejně hodnocený 
i po koaličních zásazích a vylepšeních. Za‑
tím jediným viditelným výsledkem však 
jsou koordinátoři, architekti, zbyteční úřed‑
níci, celkem +10 zaměstnanců a o 7 milió‑
nů vyšší výdaje.

Jan 
Havlík
zastupitel 
Změna 2018

3. září 2020 ve spolupráci s Krajem Vysočina 
a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě 
pokračováním kurzu Základy psychologie. 
Setkávat se budeme pravidelně každých 14 
dní vždy od 13.00 a 15.00 hodin. Studenti, 
kteří museli nuceně přerušit výuku, pokra‑
čují automaticky. Noví zájemci se nemusí 
obávat, že něco zmeškali, protože do pro‑
gramu je možné vstoupit v září. 

A naše pokročilé angličtinářky? See you 
soon! 

Základy psychlologie
na SŠOS SČMD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.  
s Lucií Polákovou vždy ve 13 a v 15 hodin

Zimní semestr 2020/2021
3. 9. ......................................................Psychologie barev
17. 9. ......................................Barevné testy osobnosti
1. 10. ................................Potřeby a pyramida potřeb
15. 10.  ............................................ Mozkové hemisféry
29. 10.  ..........Mozek a centrální nervová soustava
12. 11.  ..........Mozek a centrální nervová soustava
26. 11.  ...............................................................................................
...Křivka zapomínání a cviky na trénink paměti
10. 12.  ...........................................Genderová revoluce
7. 1. ............................Nenechte sebou manipulovat
21. 1. ............................................. Psychologie reklamy

Letní semestr 2021
4. 2. ............................................. Vývojová psychologie
18. 2. .......................................... Vývojová psychologie
4. 3. ............................................Psychologie osobnosti
18. 3. ......................................... Obranné mechanismy
1. 4. .........................................Neverbální komunikace
15. 4.  ...................................Psychologie náboženství
29. 4.  ...............................................................................Flow
13. 5.  .........................................................................................
........Logoterapie a psychologie lidské osobnosti
27. 5.  ..................................Stres a syndrom vyhoření
10. 6.  .....Relaxační techniky a autogenní trénink

Jana Rudelová
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, 

Žďár nad Sázavou, s.r.o.
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Žďárská poliklinika bude mít už brzy k dispozici 
nový skiagrafický rentgen
Už koncem letošního roku bude pacien-
tům ve Žďáře nad Sázavou sloužit nový 
RTG přístroj za 6,3 milionů korun� Ná-
kup přístroje podpořil finanční částkou 
ve výši 1,5 mil� Kč Kraj Vysočina, město 
poskytne 2 mil� Kč, dalšího 0,5 mil� Kč za-
investuje poliklinika a na zbytek částky 
bude čerpán úvěr, který bude splácen po 
dobu pěti let�

V průběhu června a července proběhlo 
výběrové řízení na dodání přístroje a byla 
podepsána smlouva s dodavatelem. Na 
podzim začne instalace. Jeho hlavní vý‑
hody budou vysoká kvalita, snížení dávek 
záření na pacienta, kratší doba snímkování 
a efektivnější vyšetření (zejména u snímků 
plic). Nový přístroj splňuje současné vel‑
mi náročné požadavky z hlediska radiační 
ochrany, dokáže automaticky zvolit opti‑
mální dávku záření pro potřebné prove‑
dení snímku. Zařízení nahradí 18 let starý 
rentgen, který už dosluhuje.

Naše středisko radiologie bude vybave‑
no moderními přístroji na špičkové úrovni. 
První v řadě byl nový ultrazvuk pořízený 
v roce 2016, následoval digitalizovaný pa‑
noramatický rentgen v roce 2018 a nyní 
tyto nové přístroje doplní rentgenový pří‑

stroj s přímou digitalizací, který je naprosto 
nezbytný pro kvalitní, přesnou a včasnou 
diagnostiku.

Lze bez obav říci, že nový skiagrafický 
přístroj je skok na zcela jinou úroveň. Digi‑
tální skiagrafický systém zaručuje vynika‑
jící kvalitu snímků a snadnou manipulaci 
s nimi. Přístroj zajišťuje kompletní rozsah 
požadovaných vyšetření. Poliklinika tak 
bude vybavena moderními diagnostickými 
přístroji, které poskytnou snímky na špič‑
kové úrovni a výrazně zvýší kvalitu a zlepší 
diagnostiku.

Ilona Komínková, 
ředitelka Polikliniky Žďár

Žďárský zámek pořádá Den venkova na téma voda
Vodní ateliéry, pokusy s vodou, unikátní lo-
komobila, laserová střelnice nebo ukázky 
práce s koňmi v lese� To je letošní Den ven-
kova na žďárském zámku�

Žďárský zámek není pouze oblíbeným 
turistickým cílem, ale také místem, kde se 
už od 13. století kontinuálně věnují udržitel‑
nému hospodaření v okolních lesích nebo 
rybnících. Na zámku ve Žďáru nad Sázavou 
proto již počtvrté zaměstnanci Muzea nové 
generace, lesníci nebo rybáři připravují den, 
který patří přírodě i lidské tvořivosti. Letošním 
tématem pro sobotu 26. září je voda a vše, co 
s ní souvisí. 

Celodenní program se bude opět ode‑
hrávat v zámeckém sadu, kterému na zámku 
nikdo neřekne jinak než Forota. Organizátoři 
slibují pohodovou atmosféru v nádherném 
prostředí zámku a spoustu nových zážitků. 
Ani letos nebudou na Forotě chybět oblíbené 
stálice – ukázky lesní techniky, jízda na koních, 
střelba z posedu, lovečtí pejsci nebo ukázka 
těžby dřeva za pomocí koní. Připravena je ale 
také celá řada novinek na téma vody. Nenech‑
te si ujít vystoupení a následný workshop pro‑
fesionálního hráče na skleněnou harfu, tedy 
na skleničky naplněné vodou, Petra Špatiny. 

Nevěříte, že lze najít vodu za pomocí proutku? 
O tom, že je to opravdu možné, vás přesvěd‑
čí studenti a učitelé Střední průmyslové školy 
chemické Pardubice. Nebudou chybět ani 
vodní ateliéry a pokusy s vodou, relaxační hu‑
dební koutek, workshop pro rybáře, ukázky ži‑
vých ryb nebo stylové občerstvení. Atmosféru 
dotvoří pražské swingové trio Hot Sisters nebo 
bubeníci ASAF z Nového Města na Moravě. 
Během Dne venkova také proběhne odbor‑
ná panelová diskuse a následné besedy s ná‑
vštěvníky na aktuální témata týkající se vody.

„Naprosto jedinečná bude ukázka funkční 
lokomobily z roku 1870, která sloužila k pohá-
nění zemědělských strojů parní silou. Před rokem 
ji nadšenci z nedalekého Šlakhamru přivezli 
z Anglie a návštěvníci ji uvidí v plné síle při řezání 
dřeva na velké cirkulárce. Osobně se těším také 
na laserovou střelnici, kterou u nás návštěvníci 

mohli vyzkoušet už na prvních dvou ročnících. 
Spontánně zde vždy vznikají neoficiální střelec-
ké závody mezi partami kamarádů i mezi lidmi, 
kteří se do té doby neviděli, a panuje zde skvělá 
soutěžní atmosféra,“ dodává k programu Mar‑
tina Sedláková, koordinátorka akce.

Den venkova bude také dnem oficiálního 
spuštění nového zámeckého projektu Chytrá 
ruka. Jeho cílem je vytvořit na zámku cent‑
rum mezigeneračního setkávání a předávání 
řemeslných a rukodělných dovedností mlad‑
ší generaci. Přímo na Forotě bude vytvořena 
unikátní funkční kopie středověké pece na 
zakuřovanou keramiku, kromě keramického 
workshopu a ukázek točení na středověkém 
hrnčířském kruhu si můžete vyzkoušet také 
řezbářské řemeslo, paličkování nebo výrobu 
slaměných zvířátek.

Ještě jedna novinka na závěr. Svou účas‑
tí na této akci pomůžete obnovit zdejší lesy 
ohrožené suchem, kůrovcem a vichřicemi. 
Z každé vstupenky totiž část poputuje na za‑
koupení jedné sazeničky stromku, který bude 
vysazen ve Žďárských vrších. Vstupné na Den 
venkova koupíte za 70 Kč (plné), 40 Kč (zvý‑
hodněné) a 180 Kč (rodinné). Návštěvníci Mu‑
zea nové generace mají vstup na Den venkova 
zdarma. Zámek Žďár

Žďárská schodiště se budou v září otřásat pod náporem běžců
V září budou ve Žďáře hned dvě soutěže 
v  běhu do schodů� V  sobotu 19� září na 
Zelené hoře a o týden později na Far-
ských humnech�

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 čty‑
ři kategorie: děti, dospělí i masters (kategorie 
pro starší závodníky). Oblíbená je taky kate‑
gorie štafet, kde každý ze tří členů běží jeden 
okruh, který čítá 500 metrů. 

Další možností je Faraónský běh do scho‑

dů na Zelenou horu, který letos už po patnác‑
té 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 vy‑
tvořil soutěž Faraónský běh na Zelenou horu. 

(red)

Jedno ze schodišť, která musí běžci překonat Foto:  Žďárské schody

Městská policie
Problémy s bezdomovci

V  poslední době jsme na služebnu MP při‑
jímali opakovaná oznámení od veřejnosti na 
nevhodné chování, požívání alkohol. nápojů, 
obtěžování občanů ze strany bezdomovců nebo 
jiných nepřizpůsobivých osob. Jde především 
o  místa v blízkém okolí obchodních domů, au‑
tobusového a vlakového nádraží ČD, v  okolí 
kina, parky apod. Z těchto důvodů je opakovaná 
hlídková činnost strážníků zaměřována právě do 
těchto míst. V případě, že je zjištěno, že se tyto 
osoby dopouštějí protiprávního jednání jsou 
z  místa vykázáni nebo hlídkou řešeni za spácha‑
ný přestupek.

V této souvislosti jako jeden případ, kdy nám 
bylo na MP oznámeno z  jednoho restaurační‑
ho zařízení se zahrádkou v  centru města, že se 
u  nich nachází podnapilý bezdomovec, který 
měl převrátit stůl, a personál měl obavy, aby do‑
tyčný nepokračoval ve svém chování. Po příjezdu 
hlídky na místo bylo zjištěno, že se jedná o muže 
ve věku okolo 50 let, u kterého byla po provede‑
ní dechové zkoušky naměřená hodnota 3,48 ‰ 
alkoholu v dechu. Za jiných okolností by byl hlíd‑
kou proveden převoz podnapilého na protialko‑
holní záchytnou stanici, ale vzhledem k tomu, že 
si muž stěžoval na zdravotní problémy, které si 
způsobil sám pravděpodobně pádem na zem, 
byla na místo přivolána rychlá záchranná služba, 
která muže převezla do nemocnice k  dalšímu 
ošetření.

 
Muž „potřeboval“ geodetickou značku

Na tísňovou linku MP 156 bylo v odpoledních 
hodinách přijato oznámení od občana, že na ul. 
Švermova ve ZR 4 vytrhl neznámý muž geode‑
tickou značku vyměřující hranice pozemku. Na 
upozornění občana, aby ji vrátil na místo, ne‑
reagoval a z místa i se značkou odešel směrem 
k ul. Novoměstská ve ZR 1. Oznamovatelem byl 
předán popis dotyčného muže, po kterém pak 
následně pátrala hlídka strážníků s  tím, že se jí 
tuto podezřelou osobu podařilo zadržet v  pro‑
storu nám. Republiky ve ZR 1. Jednalo se o asi 40 
letého muže z Ostravska, se kterým již v minu‑
losti byly na území města opakovaně problémy. 
Vzhledem k tomu, že v této věci se jednalo o po‑
dezření z trestného činu, byl zadržený muž dále 
předán Policii ČR k dalšímu šetření.

Mladíci měli „zájem“ o odpadkový koš
Prostřednictvím městského kamerového 

dohlížecího systému se podařilo v  nočních ho‑
dinách zjistit tři mladíky, kteří vzali u autobusové 
zastávky na ul. Žižkova ve ZR 1 odpadkový koš, 
se kterým pak odešli směrem k ul. Dr. Drože  a po 
cestě ho vysypali. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka MP, které se podařilo následně mladíky 
zadržet. Za toto přestupkové jednání byla věc 
strážníky řešena na místě v příkazním řízení. Roz‑
sypané odpadky mladíci následně uklidili.  

Luboš Skřivánek 
 zástupce vedoucího MP

Kino Vysočina hostí Konferenci k problematice 
autorských práv
Každoročně hostí Konferenci k problemati-
ce autorských práv některé moravské nebo 
české město� Pro letošní rok byla požádána 
o spolupráci naše kulturní organizace a tím 
i Město Žďár nad Sázavou� Poslední změny 
Autorského zákona přinesly zásadní obrat 
při vyjednávání o stanovení výše sazeb 
autorských odměn� Uživatelé autorských 
práv z řad kulturních organizací a kolek-
tivní správci chtějí za účasti zástupců Mini-
sterstva kultury ČR zhodnotit tuto novou 
praxi� Konference s názvem „Vyjednávání 
objektivních, přiměřených a nediskrimi-
načních autorských odměn: praxe a mož-
nosti“ se uskuteční 30� září 2020 v Kině Vy-
sočina ve Žďáru nad Sázavou�

Hlavním pořadatelem konference je Sdru‑
žení uživatelů autorských práv z. s. (SUAP), 
které již osmnáct let plní funkci fundovaného 
oponenta kolektivních správců autorských 
práv. Cílem spolku je zastupovat pořadate‑
le kulturních akcí při vyjednáváních s OSA a 
dalšími kolektivními správci. Spolek sdružuje 
69 řádných členů z řad kulturních organizací 
z celé České republiky. Konference je určena 
nejen pro pracovníky z kulturních domů a kin. 
Zúčastnit se jí mohou také pracovníci měst‑

ských a obecních úřadů nebo široká laická ve‑
řejnost, kterou problematika autorských práv 
zajímá.  Na konferenci vystoupí se svými před‑
náškami Adéla Faladová z Ministerstva kultu‑
ry, nezávislí odborníci na autorské právo Ivan 
David a Petr Prchal. Součástí programu bude 
také panelová diskuze zástupců uživatelů au‑
torských práv a kolektivních správců. 

Program i přihlášku najdou zájemci o tuto 
problematiku na www.suap.cz, bližší info také 
na dkzdar@dkzdar.cz nebo info@suap.cz.

Konference se uskutečňuje za spolupráce 
Asociace provozovatelů kin, organizace Kultu‑
ra Žďár p. o. a za finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR. Záštitu nad konferencí převzalo 
Ministerstvo kultury ČR.

 
Kultura Žďár

Dnen venkova na žďárksém zámku Foto: Zámek Žďár

Rentgenový snímek Foto: Poliklinika Žďár 

Ilustrační foto Foto: archiv

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni 
19. srpna 2020 celkem 20 656 občanů ČR přihlá‑
šených k trvalému pobytu.

Statistika: červenec 2020 ‑ 20 662, čer-
ven 2020 - 20 668, květen 2020 - 20 690, 
duben  2020 - 20 704, březen  2020 - 20 713, 
únor 2020 - 20 770, leden 2020 - 20 770, pro-
sinec  2019 - 20 787, listopad  2019 - 20 791, 
říjen 2019 - 20 807, září 2019 - 20 811

Děti narozené v červnu a dodatečně v 
květnu 2020
Martina Karásková 25.05. ZR 2
Antonín Květoň 30.05. ZR 6
Dominika Tlustá 02.06. ZR 2
Šimon Hemza 03.06. ZR 7
Jakub Švoma 03.06. ZR 2
Matyáš Dítě 09.06. ZR 3
Eduard Novotný 10.06. ZR 2
Elen Drábková  15.06. ZR 7
Vanda Drábková  15.06. ZR 7
Edward Béreš 15.06. ZR 3

Daniel Kasal 16.06. ZR 2
Tobiáš Sojka 19.06. ZR 7
Adina Pajl 23.06. ZR 6
Jiří Nižník 25.06. ZR 3

Životní jubilea v dubnu 2020
Milada Tomanová  07.09. 90 let ZR 1
Ludmila Mičková 13.09. 96 let ZR 2
Vladimíra Götzová 14.09. 80 let ZR 7
Karel Fabík  14.09. 80 let ZR 1
Stanislav Černý  23.09. 80 let ZR 4
Marta Librová  24.09. 85 let ZR 4
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou 3
pořádá u příležitosti 65. výročí založení osady výstavu

Žďárské zahrádky

na Farských humnech v nové skautské klubovně
11. až 13. září 2020
Otevřeno: 
pátek 9.00–17.00 hodin
sobota 9.00–17.00 hodin
neděle 9.00–16.00 hodin

Vstupné dobrovolné

Účelem výstavy je především prezentace 
výpěstků ovoce, zeleniny a květin našich 
členů. Chceme také přilákat nové zájemce 
o pěstování vlastních plodin v biokvalitě a 
zároveň poukázat na celkovou prospěšnost 
zahrádkaření pro život ve městě.
 Srdečně zvou pořadatelé

Zákulisí oddělení městského zdravotnického zařízení 

P raktický nácvik samovyšetření prsu

S kákací hrad pro děti, malování na obličej

P rezentace zdravotních pojišťoven a firem se zdravotnickou tématikou

V yšetřování základních tělesných parametrů

P revence s tématikou nadužívání soli a cukru, úrazů a otrav v domácnosti

P řednášky se zdravotnickou tématikou

Praktická ukázka nácviku SM systému

P rezentace nové lékárny NOBIS

M ěření zraku – optik Látal

C harita – informace o poskytovaných službách

K olping – vyhlídka z terasy

Z měna programu vyhrazena

Program od 9 do 13 hodin:

DEN ZDRAVÍ
12.9.2020

Prezentace IZS 
včetně techniky 
– hasiči, policie, 

záchranáři

Výcvik psů

BESIP – simulátor

SZÚ 
– stánky a přednášky

NOBIS Lékárny a.s.

POLIKLINIKA 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

příspěvková organizace

Studentská 1699/4
59101 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 690 111
e-mail: info@poliklinikazr.cz

www.poliklinikazr.cz
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DOPRAVA 
A MECHANIZACE

PŘEPRAVA SYPKÝCH A KUSOVÝCH MATERIÁLŮ 

PŘEPRAVA ROZMĚRNÝCH A NADROZMĚRNÝCH NÁKLADŮ 

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE  |  JEŘÁBNICKÉ PRÁCE 

SERVIS OSOBNÍCH I NÁKLADNÍCH VOZIDEL

602 133 183  |  doprava@pks.cz
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Žďár nad Sázavou 96.5 FM  87.9 FM  R-VYSOC

NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Vysočina

Dopřejte sobě i svému vozu 
profesionální péči  
Nabízíme Vám:
-	 prodej	nových	vozů	ŠKODA
-	 prodej	ojetých	vozů	ŠKODA	Plus
-	 prodej	ŠKODA	Originálních	náhradních	dílů	a	příslušenství
-	 autorizovaný	servis 
-	 pneuservis
-	 zajištění	STK	pro	Váš	vůz
-	 ruční	mytí	vozů,	čištění	interiéru,	voskování	a	leštění 
-	 údržba	klimatizace
-	 karosářské	a	lakýrnické	práce 

Neváhejte využít našich služeb a přijďte se přesvědčit  
o našich kvalitách!

Váš	autorizovaný	partner	ŠKODA:

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

  PÉČE 
O VÁŠ 
   VŮZ

Zaostřeno na Žďár 2020

IX� Zaostřeno na vzpomínky z cest 
(zasílejte do 25� září 2020)

Na  září jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na vzpomínky 
z cest. Fotografie na  soutěžní téma zasílejte do  25. září  2020 
na  e ‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns�cz. Do  předmě‑
tu e ‑mailu uveďte Zaostřeno na  Žďár 2020. V  e ‑mailu uveď‑
te i  celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a  telefon‑
ní kontakt. Více informací, fotografická témata na  celý rok 
a  pravidla soutěže naleznete na  webových stránkách města 
www�zdarns�cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e ‑mail: 
zaostrenona@zdarns�cz.

Vyhodnocení! 
VIII� Zaostřeno na přírodu Žďárských vrchů

V  srpnu  2020 bylo do  soutěže zasláno 14 fotografií s  tema‑
tikou přírody Žďárských vrchů. Vítězem sprnového kola fo‑
tografické soutěže se stal Miroslav Pokorný. Gratulujeme! 
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma pou kázkami 
do Kina Vysočina.

 
Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Více informací na: activezdar.cz

JAZYKOVÉ

VÝTVARNÉ

TECHNICKÉ

PŘÍRODOVĚDNÉ

HUDEBNÍ

NAJDI SI SVŮJ KROUŽEK!

NEW

TANEČNÍ

SPORTOVNÍ



Změna programu vyhrazena.

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

DĚTEM
pondělí 20. července – pondělí 14. září
Sbírka školních potřeb (TIC)

pondělí 14. září – čtvrtek 17. září
Den otevřených dveří + Srdíčko kulturní (RCS)

SENIORŮM
středa 9. září, 9.30
Spotřebiče v našich domácnostech (SP)

čtvrtek 10., 17. a 23. září, 9.15‑10.00
Zářijové cvičení na Piláku (RAP)

DUCHOVNÍ AKCE
středa 16. září, 20.00‑22.00
Nikodémova noc (ZH)

KONCERTY
úterý 1. září, 19.00
Žďárské interference: Ondřej Ruml a Matěj Benko (ZŽ)

neděle 6. září, 19.30
Slavnosti jeřabin: Pirate Swing Band (NRV)

pondělí 14. září, 17.00
Slavnosti jeřabin: Projekce  
historických sklářských snímků (KV)

středa 16. září, 19.00
Jakub Pustina slaví 15 let na operních jevištích (MD)

sobota 19. září, 8.00‑11.30
Žďárský farmářský trh (NR)

sobota 19. září, 9.00‑20.00
Věž – komentovaná prohlídka (VKP)

úterý 22. září, 19.00
Vlasta Redl (MD)

středa 23. září, 19.00
Žďárské interference: Melanie Scholz Quartet (ZŽ)

úterý 22. září a středa 23. září, 19:00
Dan Bárta a Robert Balzar Trio (JC)

pondělí 28. září, 19.00
Concentus Moraviae 2020
Michaela Koudelková a Barbara Maria Willi (ZŽ)

sobota 3. října, 20.00
Kabát Revival a host Morava (DK)

KULTURNÍ AKCE
neděle 30. srpna, 19.00
Country jam session (JC)

sobota 5. září, 10.00
Celodenní výlet: Po stopách sklářských předků (NR)

sobota 5. září, 13.00‑19.00
Festival vína (DK)

sobota 5. září, 14.00‑22.00
Klafarská sousedská slavnost (UH)

čtvrtek 10. září, 19.00
Jam session s Láďou Výmolou (JC)

pátek 11. září, 19.00‑21.00
Posezení u cimbálu (MK)

neděle 13. září, 10.00‑21.00
Slavnosti jeřabin: Futrování na Farských (PFH)

neděle 20. září, 17.00‑20.00
Slavnosti jeřabin: Kameny zmizelých  
a koncert kapely Trombenik (PI, NR)

středa 23. září, 18.00
Promítej i Ty! – Vylidněno (KMJS)

čtvrtek 24. září, 16:00
Filmový večer: Zachraňte Edwardse (HK)

sobota 26. září, 10.00‑18.00
Den venkova (ZŽ)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
pondělí 7., 14., 21. a 28. září, 19.00
Jazzmine kvíz (JC)

úterý 8. září, 16.00
Dobroden (KMJS)

středa 16. září, 17.00
Beseda s J� Padevětem o těžkých časech a psaní (KMJS)

čtvrtek 17. září a 24. září, 17.00
Vykresli se z toho (KMJS)

středa 23. září, 18.00
A� Šándor: Jak bezpečný je svět, v němž žijeme (CTH)

úterý 29. září, 9.30
První pomoc u dětí do 1 roku (FP)

SPORTOVNÍ AKCE
sobota 12. září, 12.00‑17.00
Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda (OZS)

sobota 19. září, 14.00‑16.00
Faraónský běh na Zelenou horu (ZH)

pátek 25. září až neděle 27. září
Republikové Grand-Prix v šipkách (DK)

VÝSTAVY
pátek 11. září až neděle 13. září
Zahrádkářská výstava (VJ)

CTH – Café U Tety Hany, ČD – Čechův dům, DK – Dům kultury, GSR – Galerie Stará radnice, FP – Family point, HK – Husova kaple, JC – Jazzmine club, KB – kap‑
le sv. Barbory, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KMJS-N – Knihovna M. J. Sychry, pob. Nádražní, KP – kostel sv. Prokopa, KV – Kino Vysočina, MK – Malá kavárna, 
NR – náměstí Republiky, NRV – nádvoří Rezidence Veliš, OZS – ovál u zimního stadionu, PFH – park Farská humna, PI – park u Ivana, RCS – Rodinné centrum 

Srdíčko, RAP – rekreační areál Pilák, SP – Senior point, UH – ulice Hrnčířská, VJ – vodárna U Jezu, ZH – Zelená hora, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou


