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Koho to k nám táhne
Na jaře a na podzim bývá z pohledu ptačího
letového provozu rušno. Nastává období stě‑
hování tažných druhů. Množství druhů i počet
jedinců na některých, ptáky pečlivě volených
místech, významně narůstají.
Ptačí shromaždiště nebo tahová zastávka
musí ptákům, kteří se na cestu chystají nebo na
ní odpočívají, poskytovat především dostatek
potravy a bezpečí. Vodní druhy volí vodní plo‑
chy větší rozlohy a snad i kvůli orientaci spíše si‑
tuované ve volné krajině. Moře Vysočiny, Dářko,
je ukryté v lesích a je chudé na živiny, tedy i na
ptačí potravu. Podobně můžeme vyloučit i další
blízké rybníky – někde je les, někde příliš rušno.
Postupně se tak dostaneme až k Novému Vese‑
lí. Najdeme tu dvě z ornitologicky nejvýznam‑
nějších lokalit ve Žďárských vrších, Matějovský
a Veselský rybník.
Na jaře i na podzim tudy táhnou stejné druhy.
Podzimní tah je však na jedince početnější, pro‑
tože z hnízdišť odlétají i letošní mláďata. Délka
„mezipřistání“ závisí především na počasí. Proto‑
že hmyzu i vegetace v okolní krajině s klesajícími
teplotami ubývá, ptáci se většinou během dne
od rybníků nevzdalují.
Pěkný výhled na hladinu rybníka budete mít
z ptačí pozorovatelny, kterou tu na výběžku levé‑
ho břehu rybníka nechala Správa CHKO po doho‑
dě s městysem Nové Veselí z rozpočtu Minister‑
stva životního prostředí v roce 2014 vybudovat.

„Zarostlé pobřežní mělčiny rybníků jsou
dobrým úkrytem i lovištěm.“
Foto Petra Doležalová:

„Obnažené bahnité břehy rybníků jsou pro všechny lovce a sběrače s dlouhým tenkým zobákem
to pravé.“ Foto Lubomír Dajč

Ze Žďáru se k ní snadno dostanete i na kole. Brána
okolního areálu je vždy otevřená. Hodí se mít s se‑
bou dalekohled a pak už je jen třeba se ozbrojit
trochou trpělivosti a tiše sledovat okolí. V určování
druhů vám pomohou informační tabule.
Na Veselském rybníce bylo v době tahu po‑
zorováno 25 druhů bahňáků. Bahňáci jsou pod‑
řádem řádu dlouhokřídlých, příbuzní například
rackům nebo slukám. Mají tenký dlouhý zobák,
kterým šikovně vyzobávají potravu z vody nebo
bahna. Ze vzácnějších z nich můžete na rybnících
pozorovat jespáka písečného, pisilu čáponohou
nebo tenkozobce opačného se zobákem bizarně
zahnutým nahoru. K bahňákům patří i vodouši,
zde zastoupeni pěti druhy, z nichž nejznámější je
vodouš rudonohý. Kromě rudých nohou má i na‑
červenalý kořen zobáku. Méně vzácné druhy tu
zastupuje například pisík obecný nebo kulík říční.
Kulík říční, drobný kulaťoučký pták černobílého
zbarvení, tu na rybníce také hnízdí. Jako většina
jeho příbuzných hnízdí na zemi. Mělké jamky s va‑
jíčky ostatních na zemi hnízdících druhů byste ale
museli hledat severněji než v ČR. Naše území je pro
bahňáky spíše jen zastávkou na cestě sever - jih.
Z tradičnějších a známějších druhů ostat‑
ních skupin můžete pozorovat například poláka
chocholačku, potápku roháče, lysku černou, vo‑
lavku bílou i několik druhů racků v čele s rackem
chechtavým. Vzácnější, ale dobře rozpoznatelný,
je lžičák pestrý, silně ohrožený druh podobný
kachně divoké se lžícovitě tvarovaným zobákem.
Trošku jako pankáč vypadá morčák velký, rovněž
kachní příbuzný, v ČR řazený mezi kriticky ohro‑
ženými druhy. Mezi těmito druhy najdeme druhy
jak u nás hnízdící, tak tažné nebo tažné částečně.

U částečně tažných druhů se přesouvá jen část
populace z nejchladněji položených hnízdišť.
Matějovský rybník je z obou rybníků menší. Je
významnější spíše pro hnízdící druhy. Při severním
břehu bylo při odbahňování rybníka vybudováno
i několik ostrůvků, které mohou ptákům poskyt‑
nout pro hnízdění bezpečnější prostor. Hnízdí tu
labuť velká, polák chocholačka, kachna divoká,
polák velký, kopřivka nebo potápka roháč. Pes‑
tré žabí menu ptákům v hojné míře poskytuje
Talinská zátoka, hrází oddělená část rybníka bez
rybí obsádky, i tůně v navazujícím vytěženém
rašeliništi. Tálinská zátoka byla ohrazena v letech
1998-1999, tůně vznikají postupně, většinou z pe‑
něz Programu péče o krajinu (MŽP). Jedním z cílů
těchto opatření je zvýšení biodiverzity. Kromě
obojživelníků vyhledává nezarybněné vodní ploš‑
ky široká škála vodních bezobratlých i rostlin.
Ptačí tah a shromažďování má své výhody, ale
i nevýhody. Vyčerpaní letci jsou snadnou kořistí jak
přirozených predátorů, tak člověka. Na některých
místech planety je lov tažných druhů zábavou,
a to i v Evropě. Celé problematice se věnuje napří‑
klad každoroční kampaň „Let o život“ organizace
Birdlife International. U nás v republice je většina
rekreantů v bezpečí. Našim největším úkolem je
udržovat jejich oblíbená místa v dobré kondici,
aby v dobré kondici na dlouhou cestu odlétali
i sami ptáci.
Kateřina Machová, Správa CHKO Žďárské vrchy
Naleznete nás na Facebooku pod názvem CHKO
Žďárské vrchy
(www.facebook.com/chko.zdarske.vrchy/)

Vážení spoluobčané,
píši vám v době nastávajícího podzi‑
mu, kdy se příroda bude pomalu ukládat
ke svému spánku, k zaslouženému odpo‑
činku po náročné době. Nebudu se vra‑
cet k událostem, které nás provázejí již
přes půl roku, všichni o nich víme. Jen na
okraj bych vám ráda napsala jeden citát
velkého člověka Alberta Einsteina „Každý
má dvě možnosti. Jsme buď naplněni lás‑
kou…, anebo strachem.“
Začátek podzimu znamená i to, že
jsme šli znovu k volbám. Tyto volby jsou
velmi důležité, protože rozhodujeme
o tom, kdo bude náš region šest dlou‑
hých let zastupovat v senátu. Senát po‑
chází ze starověké formy jednoduché
sociální organizace, v níž byla rozho‑
dovací pravomoc vyhrazena nejstarším
mužům, pravděpodobně proto, že měli
největší zkušenosti. Tak by to mělo být
i u nás v České republice. Pojďme proto
vybrat toho nejmoudřejšího. Druhé vol‑
by, které již proběhly, volby do krajských
zastupitelstev jsou z mého pohledu ješ‑

tě významnější. Kraje mají v současné
době velké pravomoci zejména ohledně
rozdělování peněz nebo svého směřová‑
ní. Pokud je na kraji dobré vedení, snaží
se rozdělovat investice rovnoměrně do
všech svých regionů. Věřím proto, že jste
rozhodli správně a náš kraj Vysočina po‑
vede další 4 roky člověk, který bude pod‑
porovat v rozvoji nejen naše město, ale
i celý náš region.
Žijeme v jednom z nejkrásnějších kou‑
tů naší republiky, mnozí nám závidí naše
lesy, které stále ještě nejsou kůrovcem
zdevastované jako jinde, kde se dá dýchat
čistý vzduch, kde se dá najít množství hub.
Máme u nás čisté rybníky, zákoutí na lou‑
kách, mnoho překvapení v jednotlivých
obcích a městech, jako jsou stezky ko‑
runami stromů, množství rozhleden, na‑
učné stezky. Využijte jich, abyste ve svém
volném čase načerpali síly, abyste zjistili,
že u nás je opravdu nádherně. Zároveň
v mnoha obcích probíhají různé slavnosti,
venkovní festivaly, koncerty. Přála bych se
vrátit se k akci, která probíhala ve Žďáře –
Futrování na Farských. Byl to pro mě jedi‑
nečný zážitek, naplňovalo mne hrdostí,
že na tuto akci přijížděli lidé i ze vzdále‑
ných měst. Nezaznamenala jsem jedinou
zápornou reakci a za to všechno patři dík
našim lidem, z města, z příspěvkové orga‑
nizace Kultura, všem kdo pomáhali stavět
podium a zabezpečili zázemí, koho neby‑
lo vidět, ale bez jehož pomoci by nebyla
tahle akce tak úspěšná. Věřím a doufám,
že byla první z opakujícího se cyklu.
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Vážení spoluobčané, děkuji vám všem,
kdo máte trpělivost s tím, že v našem
městě probíhá mnoho staveb ke zlepšení
dopravy nebo veřejného prostoru. Vím,
že je mnohdy obtížné přijmout všechny
ty objížďky a uzavírky či jiná omezení,
ale věřím, že vnímáte, že to vše probíhá
ke zlepšení kvality života v našem městě.
Děkuji za vaši toleranci.
Na závěr bych vám ráda popřála krás‑
ný podzim a hlavně zdraví.

AKTUÁLNĚ: Slavnosti jeřabin dopadly na výbornou - Děkujeme!
Letošní Slavnosti jeřabin skončily v neděli
20. září pietou u kamenů zmizelých na Nádražní ulici a koncertem klezmer kapely
Trombenik. Opravdovým hřebem se ale stalo
Futrování na Farských.
Futrování byla první velká akce pod novým
týmem, který se na městském úřadě stará o kul‑
turu. Bohužel asi týden před konáním zasáhl
koronavirus, který poslal celý tým do karantény,
a zdálo se, že Futrování nakonec nebude.
Vše se ale v dobré obrátilo, když se pořádání
ujala Kultura Žďár. Té se podařilo s minimálním
časem na přípravu celý porgram udržet a za to
jim patří velký dík.
Děkujeme i všem, co přišli, bez vás by to také
nešlo. Děkujeme i za hromadu kladných reakcí.
Doufáme, že se přijdete naFutrovat na Farský
i příští rok!
(red)

Futrování na Farských zaplnilo rozsháhlý park

Foto: Matěj Papáček
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Aktivity projektu Inkluze ve Žďáře nad Sázavou

Podzimní úklid města 2020

V rámci projektu Inkluze ve Žďáře nad
Sázavou reg.č.: CZ.02. 3. 61/0.0/0.0/17_
051/0009223 se na konci srpna letošního roku podařilo realizovat dvě setkání
zástupců asistentů pedagoga a učitelů ze všech žďárských základních škol.
Tématem setkání byla jejich vzájemná
spolupráce. Role facilitátora se ujala Ivona Čermáková, která díky bohatým zkušenostem s několika asistenty ve své třídě přinesla mnoho zajímavých postřehů
a zároveň také možnost srovnání, jak
spolupráce funguje mimo naše území.

Město Žďár nad Sázavou organizuje v období od 8. října do 24. října na celém území města podzimní úklid.

Smyslem celé akce bylo právě sdílení
zkušeností ohledně postavení a role asi‑
stenta v rámci třídy a celé školy, řešila se
i nejrůznější úskalí, která asistenta při práci
ve třídě mohou potkat. Výsledkem setkání
byla shoda na názoru, že nelze realizovat
úspěšnou spolupráci, pokud mezi asisten‑
tem a učitelem nevznikne vztah naplně‑
ný vzájemným respektem. Bez týmového
ducha obou zúčastněných aktérů nemůže
být výchovně vzdělávací proces realizován
plnohodnotně. Závěrem byly nastíněny
možnosti spolupráce s poradenskými insti‑
tucemi, které se nacházejí v území.
Projekt Inkluze také prezentoval svoji
činnost na preventivní akci „Rozhodni se
sám“, kterou tradičně pořádá Spektrum –
centrum primární prevence. Zájemci z řad
veřejnosti si mohli vyzvednout infomační
letáky k projektu a měli možnost vyzkou‑
šet si speciálně upravené brýle, které si‑
mulují různé formy zrakového postižení.
Brýle nám zapůjčili pracovníci Střediska
pro ranou péči. Děti, které navštívily stá‑
nek našeho projektu, se rády zapojily do

Ve dnech 8. – 10. října se uskuteční svoz
nebezpečného odpadu. Při tomto sběru je
možné odložit pouze odpady s nebezpečnými
vlastnostmi, například: rádia, televizory, lednič‑
ky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel,
zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly
znečištěné škodlivinami (rozpis viz tabulka).
Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou
stále kompletní, jsou odevzdány zdarma ve
zpětném odběru k dalšímu využití. Nekomplet‑

radní města
Žďáru nad Sázavou

Voda a Žďár
Naše město je bohaté na vodu. Nejenom
že jím protéká řeka Sázava a je obklopeno
mnoha vodními plochami, ale jako cévy v lid‑
ském těle se skrz něj line i mnoho drobnějších
potůčků, které byly v minulosti zatrubněny
a svedeny pod zemský povrch. Tak trochu toto
vodní bohatství opomíjíme. V dobách sucha
však může Žďárákům velmi zpříjemnit život.
Městská krajinářka Lucie Radilová před‑
stavila radě města koncept pod názvem
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Provozní doba je:
pondělí–pátek:
sobota:

6.00–17.00 hodin
7.00–13.00 hodin

V době od 12.-24. října 2020 budou na
obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz tabulka). Objemný
odpad bude odvezen na skládku do Ronova
a odpad ze zeleně bude zpracován v bioplyno‑
vé stanici ve Žďáře nad Sázavou.
Biopopelnice se budou až do 30. listo‑
padu 2020 vyvážet stejně jako vloni v pravi‑
delných týdenních intervalech - každé úterý
(případně středa). V místních částech 1x za 14
dní. Stále jsou k dispozici biopopelnice pro
zájemce, kteří tuto možnost od města zatím
nevyužili.
(OKS)

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Setkání pedagogů a asistentů na 3. ZŠ 

hry s názvem „Ty jsi můj člověk“. Během hry
oslovovaly další zapojené děti a hledaly
cokoliv společného, zálibu, věc, vlastnost
apod. Pokud se podařilo něco společného
najít, mohly si děti vzájemně vyměnit ba‑
revné stužky a navázat je na náramek, který
od nás dostaly. Hravou formou si tak všich‑
ni mohli vyzkoušet, že ačkoliv se navzájem
příliš nemusíme znát a každý jsme jiný,

SAAR KOUPÁNÍ, ve kterém jsou vytipována
tři vhodná místa pro případnou výstavbu
biotopického koupaliště anebo možný rozvoj
a vylepšení současného venkovního bazénu
v Relaxačním centru. To jsou realizačně velké
a finančně nákladné projekty. Nicméně tento
materiál obsahuje i drobnější myšlenky. Jed‑
nou z nich jsou tzv. přírodní brouzdaliště, které
lze poměrně snadno vybudovat na žďárských
vodních tocích, a ve kterých mohou nejen děti
v teplých dnech objevovat vodu a prožívat
vodní dobrodružství. Alternativou vody ve ve‑
řejném prostoru jsou i mlhoviště, která dokáží
přinést vodní prvek do ulic a parků a tím je ne‑
jen ochladit, ale nabídnout jejím uživatelům
i příjemné osvěžení.
Stezka kolem rybníka Konvent bude v novém
Rada města po zpracování projektové do‑
kumentace a získání dotace vyhlásila výběrové

pondělí 12. října 2020

hodina

sobota 17. října 2020

pátek 23. října 2020

hodina

Dvorská

13.00 - 14.30

Mělkovice

hodina
7.00 - 8.15

Nábřežní

13.00 - 14.30

U Táferny

15.00 - 16.30

Veselíčko

8.30 - 9.45

Lučiny

15.00 - 16.30

Bezručova (u fotb. hřiště)

17.00 - 18.30

Radonín

10.15 - 11.30

Střední zdravotnická škola

17.00 - 18.30

Stržanov

12.00 - 13.15

úterý 13. října 2020

hodina

pondělí 19. října 2020

hodina

Šípková

13.00 - 14.30

Sadová

13.00 - 14.30

Purkyňova

15.00 - 16.30

U Jezu

15.00 - 16.30

Vejmluvova

17.00 - 18.30

Veselská u školky

17.00 - 18.30

čtvrtek 8. října 2020

hodina

středa 14. října 2020

hodina

úterý 20. října 2020

hodina

Bezručova (u fotb. hřiště)

14.00 - 14.25

Vnitřní

13.00 - 14.30

Okružní dolní - V Zahrádkách

13.00 - 14.30

Bezručova u pily

14.30 - 14.55

Nová

15.00 - 16.30

Klafar - Libická u byt. domu

15.00 - 16.30

U Táferny

15.00 - 15.25

Polní

17.00 - 18.30

sídl. Klafar (u Orlovny)

17.00 - 18.30

Dvorská

15.30 - 15.55

čtvrtek 15. října 2020

hodina

středa 21. října 2020

hodina

Vejmluvova (u obchodu)

16.00 - 16.25

Bratří Čapků

13.00 - 14.30

Kavánova

13.00 - 14.30

Nová (zast. MHD)

16.30 - 16.55

Novoměstská

15.00 - 16.30

Pelikánova - Jamborova

15.00 - 16.30

Květná (zast. MHD)

17.00 - 17.25

Vodojem - točna

17.00 - 18.30

Vodojem - točna

17.00 - 18.30

KD Vysočany

17.30 - 17.55

pátek 16. října 2020

hodina

čtvrtek 22. října 2020

hodina

pátek 9. října 2020

hodina

Květná - Luční

13.00 - 14.30

Květná - Luční

13.00 - 14.30

na Rybníčku

14.00 - 14.25

KD Vysočany

15.00 - 16.30

Vnitřní

15.00 - 16.30

Střední zdravotnická škola

14.30 - 14.55

U Hrázek

17.00 - 18.30

KD Vysočany

17.00 - 18.30

U Jezu

15.00 - 15.25

Okružní dolní - V Zahrádkách

15.30 - 15.55

Kulturní dům - parkoviště

16.00 - 16.25

Bratří Čapků - stánek PNS

16.30 - 16.55

Pelikánova - Jamborova

17.00 - 17.25

Ve Žďáře přibydou stromy
Stejně jako naši předkové sázeli stromy
pro nás, my teď sázíme stromy pro naše děti
a vnuky.
Příští rok se v našem městě uskuteční pro‑
jekty, které mají za cíl ošetřit vzrostlé stromy
a tím prodloužit jejich život, ale také vysázet
i mnoho stromů nových.

Vodojem (točna MHD)

17.30 - 17.55

sobota 10. října 2020

hodina

Stržanov

7.00 - 7.15

Radonín

7.30 - 7.45

Radonín - č. pop. 14

7.50 - 7.55

Radonín - č. pop. 13

8.00 - 8.05

Mělkovice

8.20 - 8.30

Přijďte si zahrát tenis do haly
Rada města se zabývala i využitím nové
tenisové haly. Tuto halu využívá jak tenisový
oddíl, tak i široká veřejnost. Některé časy jsou
ještě volné.

Mělkovice - č. pop. 386

8.35 - 8.40

Mělkovice - č. pop. 306

8.45 - 8.50

Veselíčko

9.00 - 9.15

Klafar u Orlovny

9.30 - 9.55

Foto: archiv

přesto máme mnohdy mnoho společného.
V současné době se připravují další ak‑
tivity zaměřené na podporu pedagogů
žďárských mateřských a základních škol
v oblasti společného vzdělávání. Zároveň
některá témata nabídneme odborné i laic‑
ké veřejnosti.

(red)

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Radek
Zlesák

ní elektrospotřebiče už musí být zlikvidovány
jako odpad na skládce nebezpečného odpadu
a město za ně platí nemalé finanční prostředky.
Žádáme občany, aby všechny odpady pře‑
dávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti
k autu.
Po ukončení mobilního svozu je možno ulo‑
žit nebezpečné a všechny další odpady na sběr‑
ném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dis‑
pozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

řízení na zhotovitele revitalizace stezky kolem
rybníka Konvent v předpokládané výši přes 4,6
mil Kč. Nová stezka bude vybudována trvan‑
livěji. Bude se však jednat o náročnou stavbu
v nepřístupném terénu, kde řada prací vč.
transportu materiálu bude třeba provést ručně.

Ilustrační foto

Foto: Jakub Axman

Kontejnery na nebezpečný
odpad
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Jak řešit vizuální smog ve městě
Vizuální smog je v moderních městech
stále častějším problémem. K jeho řešení přistoupili například ve Znojmě,
v Brně nebo Ostravě. Naše město se tomuto trendu bohužel nevyhnulo a proto chceme vizuální smog řešit.
Co je vizuální smog
Vizuální smog je cokoliv, co negativ‑
ně ovlivňuje výhled člověka ve veřejném
prostoru jako rozházené odpadky, elek‑
trické vedení, antény, křiklavé barvy fasád
domů, stožáry nebo právě reklama nepři‑
způsobená charakteru svého okolí.
Podle článku publikovaného v knihov‑
ně Národního institutu zdraví Spojených
států amerických může vystavení vizuál‑
nímu smogu způsobovat stresové reakce
těla a může zhoršovat rovnováhu. Podle
dalšího článku na stránkách Kanadského
centra vědy a vzdělávání vizuální smog
způsobuje zvýšenou dráždivost nervové
soustavy, zhoršení stability těla, rychlejší
pohyby oka v šikmé linii a celkovou úna‑
vu očí. Vizuální smog škodí našemu zdra‑
ví, kvalitě veřejného prostoru, podnikání
i bezpečnosti.

Příklad graficky čistého pojetí označování obchodních domů

„Vizuální smog není s městy neodmyslitelně spjatý a už vůbec není zapotřebí k úspěšnému podnikání – naopak. Jde o lenost vymýšlet nové přístupy k prezentaci. Množství
nápisů na reklamách odpovídá naivní touze

V gesci stavebního úřadu

Dělení venkovní reklamy
podle stavebního zákona
Je třeba nejen územní
rozhodnutí nebo územní
souhlas, ale i ohlášení
stavebnímu úřadu.

od 0,6 do 8 m2
Od 0,6 m2 do 8 m2
Je třeba rozhodnutí stavebního
úřadu případně územní souhlas.

do 0,6 m2
Není třeba rozhodnutí
stavebního úřadu ani
územní souhlas.

6

nad 8 m2

Ilustrace: Zobač Studio

zadavatele reklamy a ne realitě toho, co může
kolemjdoucí pojmout při průchodu městem.
Pro snadnou orientaci a pohodlné nakupování ve městě je základ mít alespoň minimální
pravidla pro provozovny i outdoor reklamu,
stejně jako je máme třeba pro dopravu. Současný stav je téměř jakákoli reklama kdekoli
a netěží z toho ve výsledku nikdo. Je to jednoduché. Buď chceme město hezké, nebo
ne,“ říká k tématu starosta Martin Mrkos.
Co děláme
Na vizuálním smogu pracujeme již od
minulého roku, kdy jsme začali řešit smlouvy
o pronájmu veřejného osvětlení pro umisťo‑
vání ukazatelů a o pronájmu pozemků pro
plakátovací plochy. Obě smlouvy byly již sta‑
ré a neaktuální.
Současné značení na veřejném osvětlení
není příliš funkční a je nejednotné. Snahou
tedy bude správně a smysluplně vyznačit
různé body zájmu po městě a v jednotné po‑
době tak, aby každý věděl, jak značení vypa‑
dá, a bylo tak snadno k nalezení.
Už dnes se nám podařilo zbavit se bill‑
boardu na Novoměstské ulici u garáží. Sou‑
časně pracujeme na odstranění mapových
tabulý rozmístěných po městě už od 90. let.
Proč smog řešit
Míra vizuálního smogu ve Žďáře už do‑
sáhla jisté hranice, která přestává být únos‑
ná. Stovky reklamních poutačů zahlcují
město, které tak ztrácí svůj jedinečný archi‑
tektonický ráz.
Nejen, že reklama může člověku škodit
a ničí ráz města. Přemíra reklamy také kazí
byznys místním podnikatelům. Jejich pro‑
vozovny se tak v závalu reklamy často ztrá‑
cí. Jednoduše řečeno reklamní smog škodí
městu, lidem i podnikatelům.
Vizuální smog ohrožuje naše zdraví stre‑
sem, ale také ztrátou pozornosti. Napříč na‑

Červená plocha značí každé jedno reklamní a informační zařízení respektive grafiku ve veřejném prostoru

ším městem vedou dvě silnice první třídy,
které lemují stovky reklam, a právě ztráta po‑
zornosti při řízení může vyústit i v dopravní
nehodu.
Půjdeme příkladem
V prvním čtvrtletí příštího roku by měla
z městských budov a pozemků reklama
úplně zmizet. Jedná se například o plachty
u zimního stadionu a další.
Jak se dá regulovat reklama
v České republice
Pod pojmem reklama v předchozích dvou
částech nechápejte označování provozoven,
resp. označování konkrétních služeb a pod‑
niků v místě jejich provozu. Jako reklamu
chápejte všechny billboardy, různé plachty,
cedule a tabule, jejichž plochu si můžete pro‑
najmout a propagovat na ní v podstatě co‑
koliv. Supermarket, operátory, eshopy nebo
reklamní plochu jako takovou.
Část této reklamy je možné regulovat skr‑
ze stavební zákon, který zná dva pojmy, a to
zařízení pro reklamu a stavba pro reklamu. Ur‑
čení, o jaký typ stavby či zařízení pro reklamu
se jedná, je v praxi mnohdy problematické.
V závislosti na typu je nutné získat potřebná
povolení. Stavební úřad ale ze své podstaty
nemůže říkat, kde by byl billboard vhodný
a kde ne. Úřad pouze posoudí, jestli umístění
stavby odpovídá územnímu plánu a staveb‑
ním předpisům. Například nedovolí postavit
billboard v bezprostřední blízkosti silnice
nebo třeba před okny přilehlého domu.
Hlavní problém ale nastává právě v defini‑
ci reklamní stavby nebo reklamního zařízení.
V zákoně se sice píše, že každé zařízení nad
8 m2 je stavbou a vyžaduje nějakou formu
povolení. Jak jde ale vidět po našem městě,
dá se to snadno obejít plachtou na gumo‑

vém laně. Takto umístěná reklama totiž ne‑
spadá ani do definice stavby, ani do definice
zařízení pro reklamu.
Návrhy pro Žďár
Pokud chceme mít Žďár hezčí, vede
k tomu několik cest. První je debata s podni‑
kateli. S řadou z nich se dá velice rozumně do‑
mluvit, ale častým a naprosto logickým argu‑
mentem je, že dokud to budou dělat ostatní,
tak my taky. Takto je možné přesvědčit pouze
pár podnikatelů, kteří buď takovou reklamu
nikdy neprovozovali, nebo s ní skončili sami.
Druhá možnost je podpora ať už finanční
nebo jakákoliv jiná. Na té už město pracuje.
Jedna z forem podpory bude Manuál dobré
praxe reklamy. O dalších možnostech podpo‑
ry probíhá v současnosti debata. Mělo by jít
o systémové řešení, jak podnikatelům s ozna‑
čováním provozoven pomoci. Například ve
Znojmě se vydali cestou dotačního programu.
Poslední možností je, že do veřejného pro‑
storu zasáhne město. To může usměrnit pou‑
žívání některých způsobů reklamy, například
letáky na ulici a za stěrači aut, převleky osob,
vzitky a převěsy a plachty nebo pojízdná rekla‑
ma. Už k tomu přistoupila města jako Valšské
Meziříčí, Zlín, Znojmo, Praha nebo Brno.
Jak se zbavit vizuálního smogu
Prvním krokem bude vydání Manuálu
dobré praxe, kterým se budou moct podnika‑
telé inspirovat. S vydáním manuálu proběhne
workshop pro podnikatele a širokou veřej‑
nost na téma reklamy ve veřejném prostoru.
Dalším krokem bude systémová podpod‑
pora podnikatelů, jejích podoba bude známá
ještě letos. V příšítm roce začne mizet rekla‑
ma z městských budov a pozemků. Revizí
projdou i staré smlouvy města s provozova‑
teli různých reklamních ploch.

Foto: Matěj Papáček

Příští rok by mělo vejít v platnost dnes
připravované nařízení města, které vyplní
mezery stavebního zákona, který je na různé
typy reklamy krátký. Příkladem mohou být již
dříve uvedené formy reklamy.
(red)


Workshop
k vizuálnímu smogu
Na workshop vás zve město Žďár
nad Sázavou, Žijeme Žďárem, Na
Žďár dobrý a žďárští architekti. Worskhop je zdarma a je určený jak
pro podnikatele, tak pro širokou
veřejnost.
Kdy: 27. října od 17.00
Kde: Kino Vysočina,
stream na Faceboku města
Obsah: Úspěšný marketing pro obchodníky,
historie označování provozoven
a obchodů ve Žďáře, podpora podni‑
katelů, manuál dobré praxe
Program:
- Veronika Rút Nováková - odborník
na vizuální smog
- Martin Hrdina - veřejný prostor
- Miloslav Lopaur - historie reklamy
ve Žďáře
- Martin Mrkos, starosta - informace
o projektu a podpoře podnikatelů
- Diskuze
Z důvodu zhoršující se epidemiologické
situace je možné, že bude workshop probí‑
hat pouze online. Více informací na webu
a Facebooku.
(red)
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Informace o městském úřadě a jeho fungování

Názorová mapa dopravy vyhodnocena

Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemnice úřadu a zaměstnanci zařazení
do úřadu. Rada města může zřídit jako samosprávný orgán města odbory a oddělení
pro jednotlivé druhy činnosti a stanoví celkový počet zaměstnanců v úřadu a v jeho
organizačních složkách.

V druhé polovině září byl ukončen sběr
podnětů do Názorové mapy dopravy.
Sešla se necelá pětistovka příspěvků
převážně od místních obyvatel, ale i pravidelně dojíždějících.

Rok

2014

116

2015

117

+1 státní správa

2016

118

+1 samospráva

2017

120

+1 státní správa,
+1 samospráva

2018

121

+1 státní správa

2019

121

2020

123

+2 samospráva

Celkem

+ 7 zaměstnanců

3 státní správa,
4 samospráva

184

175
162

140

127

Žďár nad Sázavou

Valašské Meziříčí

Pelhřimov

Kopřivnice

123*

20717 obyv.

22306 obyv.

16048 obyv.

21851 obyv.

Zdroj: Benchmarkingová iniciativa 2005, VCVS ČR, o.p.s.
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Na problémy v dopravě upozorňují nej‑
více motoristé, kteří se podíleli na polovině
příspěvků. Následují chodci (28 %) a cyklisté
(20 %). Nejméně stížností přišlo od cestujících
veřejnou dopravou.
Mezi podněty se našla i necelá dvacítka
pochval. Přispěvatelům se líbí vybudování
kruhových objezdů (Wonkova, Kaufland),
zklidnění ulic (přechod u pošty, Sázavská,
Komenského), budování cyklistické infra‑
struktury (lávka na Farčata, most u Klafaru,
cyklostezka podél Sázavy a na Stržanov) a vy‑
lepšení jízdních řádů.
Motoristé upozorňují nejvíce na špat‑
né rozhledy (ul. Vysocká, výjezd z garáží na
Nádražní, křižovatka Jamská s obchvatem)
a chybějící komunikace (propojka Vodoje‑
mu, nedostavěný obchvat, spojení Brněnské
s Jamskou a Novoměstskou).

Řidičům se také nelíbí nedostatek par‑
kovacích míst a zatížené křižovatky často
vlivem přenastavení semaforů (u kulturní‑
ho domu, u Conventu a u zimního stadio‑
nu).
Z hlediska bezpečnosti dopravy je upo‑
zorňováno také na nepřehledný provoz
před školami, parkující auta zabraňující
rozhledu či průjezdu a také na kolizní místa
s cyklisty.
Převážná část podnětů od pěších upo‑
zorňuje na chybějící přechody, chodníky,
stezky, propojky či jejich špatný stav nebo
uspořádání. Dalším problémem jsou ko‑
lizní místa s cyklisty, parkující auta jako
překážky v cestě či naopak hustý provoz
automobilů a jejich nepřiměřená rychlost
jízdy. Podněty od pěších jsou jednotlivě
rozmístěny po celém městě, za oblasti s fre‑
kventovanými problémy lze jmenovat ulice
Brodská, Sázavská, Luční, obytné oblasti
Stalingrad sever, Klafar a Vysočany.
Z pohledu cyklistů je největším problé‑
mem nevyhovující infrastruktura a orga‑
nizace dopravy. Kritické místo je u mostu

na ulici Žižkova, kde je pouze přechod pro
chodce a chybí propojení cyklostezek. Čas‑
to zmiňované je i přerušení stezky na mos‑
tu u ulice Brodská, špatná návaznost na
cyklostezku v Radoníně z ulice Jihlavská,
kde se špatně jezdí kvůli vyjetým kolejím
na vozovce. Cyklisté žádají také povolení
obousměrného provozu v jednosměrkách,
povolení průjezdu v zákazech vjezdu (např.
U Klafárku), zlepšení průjezdu náměstím
a legalizaci jízdy po chodníku.
Příspěvků od uživatelů veřejné dopravy
se sešlo nejméně. Stížnosti se objevily na‑
příklad na špatnou obslužnost některých
oblastí (Vodojem, Okružní horní, spojení
Stalingradu s centrem a zámkem). U ná‑
draží přispěvatelům chybí parkoviště K+R
a bezpečné úložiště pro kola.
Sesbírané podněty v názorové mapě
poslouží autorům Generelu dopravy k ná‑
vrhu rychlejších organizačních úprav
i dlouhodobějších systémových změn.
Všem přispěvatelům patří veliký dík za to,
že sdíleli svůj názor na dopravu ve městě!
(red)

Srovnání počtu zaměstnanců městských úřadů v roce 2019

Počty zaměstnanců městského úřadu od podzimu 2014
Zařazení do státní správy
Počet zaměstnanců
nebo samosprávy

Pozitiva městského úřadu pod vedením
nové tajemnice
Stále se nám daří získávat ocenění jako
Přívětivý úřad nebo Cenu hejtmana za spole‑
čenskou odpovědnost. Probíhají přípravy na
implementaci Portálu občana, který umožní
občanům města komunikovat s úřadem elek‑
tronicky. Došlo sice k posunutí provozní doby
ze 7.00 na 7.30, na službách úřadu se to ale nijak
neodrazilo.
Hlavně se úřadu podařilo a stále daří, díky
všem zaměstnancům, vypořádat se s covi‑
dovou pandemií, ať už to bylo na jaře, kdy se
spousta zaměstnanců zapojila do aktivit v boji
proti ní, ať už vlastním šitím roušek nebo zadá‑
váním zakázek pro jejich šití, tak, že objížděli
šikovné občanky města, které pomohly s jejich
ušitím, sháněním potřebné dezinfenkce, dis‑
tribuce roušek potřebným apod. Za to je třeba
zaměstnance pochválit. Taktéž se úřad dokázal
poprat i se situací, kdy se nedávno ¼ úřadu
ocitla v karanténě, a bez toho, aniž by byly služ‑
by úřadu pro veřejnost omezeny.
Tajemnice městského úřadu Martina Hostomská

Medián počtu zaměstnanců úřadů ve vztahu
k počtu obyvatel 14 obdobných měst

Státní správa a samospráva
Zaměstnanci úřadu vykonávají státní správy
a samosprávy. Státní správa se řídí zákony, a to
v celém státě stejně, tzn. stejné rodné listy, ob‑
čanské průkazy, pasy, stejně se postupuje při
přihlášení a odhlášení vozidla. Mluvíme zde
o tzv. přenesené působnosti, kdy stát svěří její
výkon obcím proto, aby si občané mohli zá‑
kladní záležitosti státní správy vyřizovat přímo
na místě. Výkon samosprávy, tedy samostatná
působnost, je to, o čem si rozhoduje v rámci
svého území město samo. Nemůže obejít plat‑
né zákony, ale může se rozhodnout, které sil‑
nice opraví, kterou mimořádnou kulturní nebo
sportovní událost podpoří, v jaké výši se budou
vybírat poplatky za odvoz odpadu a za psa, co
se postaví atd.
Na městské úřady po celé republice je však
za poslední roky přenášena čím dál větší po‑
vinnost státní správy a situace se nijak nelepší.
Úpravy zákonů a nařízení vytváří nové dodateč‑
né postupy a povinnosti úřadů, tím však přibý‑
vá práce úředníkům. Finance, které na provoz
úřadu ze strany státu přichází, jsou však stále
v obdobné výši. Neplatí tedy rovnice: více práce
= více úředníků = více financí. Státní správu na
úřadě vykonává v současné době 90 zaměst‑
nanců a samosprávu 33 zaměstnanců. Pomě‑
rový ukazatel je tak 75% výkon státní správy
a 25% výkon samosprávy.
K 1. srpnu má městský úřad 123 zaměstnan‑
ců, kdy 2 pracovní pozice nejsou obsazeny, tu‑
díž jsou šetřeny výdaje. Městský úřad tvoří: 10

Personální změny od nástupu současné
koalice
Již v několika článcích se, co se zaměstnanců
na úřadě týká, psalo o magickém roku 2014, kdy
nastoupila současná koalice a kdy došlo k po‑
stupnému navyšování zaměstnanců. Nová rada
města začala fungovat v listopadu 2014 a v té
době pracovalo na úřadě již 116 zaměstnanců.
Nová rada poprvé navýšila počet zaměstnanců
úřadu během let 2015 a 2016 o další 2 pracovní‑
ky. Jeden na stavebním odboru (státní správa),
kde se stav tohoto odboru vrátil na číslo z roku
2013, a druhý na oddělení projektů a komuni‑
kace. Tím druhým zaměstnancem byla komu‑
nitní koordinátorka, která doplňovala pracovní
pozice téměř všech odborů a oddělení úřadu
(osadní výbory, dotační programy, participativ‑
ní rozpočet, projekt Aktivně pro Žďár a mnoho
dalšího). Komunitní koordinátor/ka je pozice,
která je v současné době již běžně zavedena
v řadě dalších podobně velkých měst v České
republice. Náplň práce komunitního koordi‑
nátora byla i se zaměstnancem přesunutá i na
komunální odbor.
V roce 2017 bylo přistoupeno k reorganizaci
úřadu z důvodu vytvořit jednodušší organizační
strukturu s rovnoměrnějším rozložením zaměst‑
nanců. V letech 2017 a 2018 byl posílen odbor
sociální (státní správa), odbor stavební (státní
správa) a obsadila se 1 pracovní pozice marke‑
tingového referenta, který současně zastupuje
redaktora Žďárského zpravodaje. Tak se celkový
počet zaměstnanců městského úřadu zastavil
na čísle 121, což platilo až do konce roku 2019.
K poslední změně v počtu zaměstnanců
došlo letos, kdy byli přijati dva pracovníci. Je‑
den na odbor komunálních služeb, který má na
starosti správu daní a poplatků. Tento zaměst‑

Český Krumlov

Městský úřad je orgán města, jehož hlavní
úlohou je prostřednictvím svých zaměstnan‑
ců zabezpečit běžný chod města a úřadu, jeho
administrativu a uvádět v život rozhodnutí
ostatních orgánů města, zejména zastupitel‑
stva a rady města.

nanec navíc má příslušné vzdělání a absolvuje
zkoušky pro daňové řízení. Město totiž chce
vlastními silami vymáhat nedoplatky, neboť
má stejná oprávnění jako soudní exekutor. Dále
vznikla pracovní pozice pracovníka turistického
informačního centra na odboru školství, kultu‑
ry, sportu a marketingu. Tímto se dostáváme
k současnému číslu 123 zaměstnanců.
Manažerskou personální strategií mého
předchůdce bylo za zaměstnance odcházející
do důchodu nepřijímat nové a jejich pracovní
náplň rozdělit mezi stávající zaměstnance s ur‑
čitou finanční motivací. V té době se mohlo
jednat o dobré rozhodnutí, které však může být
příjemné pouze do doby, než se zvýší požadav‑
ky na přenesenou působnost, a tedy i jednotlivé
zaměstnance. Takový stav se dlouhodobě bez
personálních změn udržet nedá, pokud chce‑
te odvádět kvalitní práci. Stalo se tak v případě
odboru stavebního a odboru sociálního, kde
bylo nutné přijmout během let 2015 až 2018
nové pracovníky, stejně jako v případě odboru
komunálních služeb a technické správy budov.

odborů, 2 oddělení, 1 kancelář tajemnice, 1 kri‑
zové řízení včetně GDPR.
Pro úřad a město pracují ještě další zaměst‑
nanci, kteří nejsou zařazeni do městského úřa‑
du, ale mají svůj velký podíl na výkonu jeho
činnosti. Jedná se mj. i o projektové pracovníky,
kteří svou prací přispívají k získávání různých
dotací využitelných pro město a mnohdy jsou
zároveň ze samotných projektů i placení.

12981 obyv.
*data z roku 2020

Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda v Požárním útoku
Další ročník Memoriálu Jana Dřínka
a Karla Herolda v Požárním útoku “klasika” se odehrál 12. září na oválu u Zimního stadionu.
„Náš sbor pořádal již 17. ročník Memoriálu Jana Dřínka a Karla Herolda v Požárním
útoku,klasika“. Za krásného sobotního odpoledne se k Zimnímu stadionu sjelo 14 družstev
můžů a 8 družstev žen. Nejlepší mezi ženami

se staly ženy z Daňkovic a opět dokázaly, že
patří mezi nejlepší. Mužskou kategorii ovládli
muži z Daňkovic, kteří jako jedni z mála nedostali žádné trestné body a díky tomu mohli
slavit vítězství. Putovní pohár Karla Herolda
si odvezli veteráni z našeho sboru,” hodnotí
letošní ročník starosta zámeckých hasičů
Marek Entlicher.
SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek, (red)

Úsilí závodníků na letošním memoriálu Foto: SDH Zámek
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Městský úřad informuje

Uklízíme Žďár

Slova zastupitelů

Anketa pro zastupitele města

Pracovníci městského úřadu se každý
rok na jaře zapojují do úklidové akce
Čistá Vysočina. Ta se letos nemohla
uskutečnit, ale úsek okolo řeky Sázavy
od Domu kultury po Strojírenskou ulici
přesto nezůstal neuklizený.
V pátek 18. září se hned ráno skupinka
zaměstnanců města vydala na úklid oko‑
lí řeky. Připojili se tak k celorepublikové
akci Ukliďme Česko, do které se zapojilo

více než tisíc úklidových skupin. Vybaveni
ochrannými rukavicemi, pytli na tříděný
odpad i dobrou náladou procházeli po
obou březích řeky, aby sesbírali odpadky.
Město by i touto cestou šlo rádo příkladem
svým občanům, kteří se do podobných
aktivit mohou také dobrovolně zapojovat.
Třeba se jednou dočkáme i momentu, kdy
už v přírodě nebudou žádné odhozené od‑
padky, které bude potřeba sbírat.

(red)

V zářijovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Jak vnímáte velké množství reklamy ve veřejném prostoru? Myslíte, že například množství reklamních poutačů na Brněnské ulici má nějaký význam?
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.

Petr
Štoček

Zaměstananci se vydávají uklízetFoto: Hana Vykoukalová

zastupitel
KSČM a SPOZ

Která osobnost by si zasloužila Cenu města Žďáru nad Sázavou?
Pošlete nominaci nejpozději do konce
letošního roku.
Cena města Žďáru nad Sázavou je udělo‑
vána občanům města jako morální ocenění
za významné zásluhy, především v oblastech
kultury, sportu, vzdělávání, vědy a veřejného
života. Ocenění může být rovněž uděleno za
mimořádné činy spojené s osobním hrdin‑
stvím občanů města, kteří se zasloužili o zá‑
chranu lidského života nebo zdraví občanů
města. Ve výjimečných případech může být
ocenění uděleno i osobám, které nejsou ob‑
čany města Žďáru nad Sázavou. Tato výjimka
musí však být řádně odůvodněna. V jednom
kalendářním roce může být ocenění uděle‑
no maximálně jedné osobě, nebo jednomu
kolektivu. Ocenění může být uděleno pouze
jednou; opakované udělení není přípustné.
Ocenění může být též uděleno in memoriam.

Rozbor studánek
Místo odběru:
Stav vody:
Datum odběru:

Studánka U Křiváku
není pitná
2. září 2020

Místo odběru:
Stav vody:
Datum odběru:

Studánka Salvátorka
je pitná
2. září 2020

Místo odběru:
Stav vody:
Datum odběru:

Studánka Klafar
není pitná
2. září 2020

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

Kdo může podat návrh na ocenění vybrané osobnosti?
Návrhy na udělení ocenění mohou
podávat občané města nebo firmy sídlící
ve Žďáře nad Sázavou, a to jak osobně,
tak i prostřednictvím členů zastupitelstva
města.
Jak můžu podat návrh?
Návrhy mohou být podávány dvě‑
ma způsoby. Buď v listinné podobě na
adresu Městský úřad Žďár nad Sázavou,
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou,
v obálce označené „Ocenění za zásluhy“,
nebo v elektronické podobě na adresu
meu@zdarns.cz s předmětem „Ocenění za
zásluhy“. Ocenění bude vždy uděleno na
základě návrhů přijatých v předcházejícím
kalendářním roce.

Děkujeme, že třídíte
odpad!
Od září začal platit 14denní svoz popelnic komunálního odpadu ve vybraných
lokalitách města. Na základě průzkumu
svozové společnosti a iniciativy občanů
našeho města provádíme tento zkušení
provoz v lokalitách, kde občané zřejmě
vzorně třídí odpady. Po zavedení tohoto
provozu jsme začali z celého města svážet vytříděný papír v intervalu dvakrát
za týden, místo dosavadního jednoho
svozu. Pokud bude třeba budeme operativně reagovat i zvýšením četnosti
svozu plastů.
Děkujeme všem občanům, kteří vzorně
třídí odpad tak, aby vyprodukovali co nej‑
méně komunálního odpadu. Především
děkujeme obyvatelům bytovek, kteří již
dnes velmi zodpovědně třídí a společně
používají méně odpadových nádob než
je v domě rodin. Děkujeme i ostatním,
kteří se aktivně zajímají o životní prostředí
a snaží se efektivně s odpady zacházet.

Ilustrační foto
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Foto: archv

(red)

Co musí platný návrh obsahovat?
Každý návrh musí obsahovat jméno
a příjmení navrhované osobnosti, popřípa‑
dě bydliště či jiné kontaktní údaje, jsou-li
navrhovateli známy; dále odůvodnění ná‑
vrhu v rozsahu minimálně půl normostra‑
ny (900 znaků). Navrhovatel musí uvést své
jméno a příjmení (firmy uvedou název), ad‑
resu a kontaktní telefon, případně e-mail.
Kdy proběhne předání ocenění?
Ocenění bývá starostou města předává‑
no zpravidla v měsíci červnu při příležitosti
Dne Žďáru.

Ludmila
Řezníčková
zastupitelka
ANO 2011

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP 09 a Svobodní

Více informací naleznete na webu města
www.zdarns.cz.
(red)

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje,
že na ztráty a nálezy byly v období od 7. srp‑
na 2020 do 16. září 2020 předány následující
nálezy, u kterých není znám jejich majitel.
Ztraceno
Nalezeno
Svazek klíčů
ul. Komenského
Pouzdro na náboje
předáno z Policie ČR
Peněženka bez dokl., hotovost
ul. Brodská
Kreditní karta
náměstí Republiky
Finanční hotovost
ul. Horní
Mobilní telefon
cyklostezka za z. stadionem
Batoh + věci na malé dítě
ul. Brodská
Klíč od vozu
ul. Jamborova
Svazek klíčů
ul. Kosinkova
Dioptrické brýle + obal na křižovatce u MěÚ
Náramek
ul. Palachova
Dětské sluneční brýle
na MěÚ
Svazek klíčů
před Tvrzí
Peněženka, hotovost, karty
u Konventu
Svazek klíčů
náměstí Republiky
Svazek klíčů
u 3. ZŠ
Dioptrické brýle + obal
Farská humna
Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová
Tel. č. 566 688 146,
E-mail alena.benesova@zdarns.cz
nebo osobně v kanceláři finančního odboru.
(red)

Vladimír
Novotný
zastupitel
ČSSD

Jan
Havlík
zastupitel
Změna 2018

Josef
Klement
zastupitel
KDU-ČSL

Pro mne osobně tyto poutače z valné
části žádný význam nemají. Za léta svého
života a po řadě nasbíraných zkušeností
mám na obdobné, především pak reklamní
poutače doslova alergii. K reklamám obec‑
ně, nejen na poutačích doprovázejících Br‑
něnskou ulici, mám apriori záporný vztah,
což navenek prezentuje moji prvotní zása‑
du, že nabízené zboží či služby si rozhodně

nepořídím, byť by byla forma seb lákavější.
Nám dříve narozeným kdysi bohatě stačil
z reklamního portfolia pan Vejce, hvězda
tehdejší televizní reklamy. V současné době
navíc zaplavily volná místa tváře co možná
nejvlídněji se tvářících politiků - v podstatě
opět reklamní poutače na toho nejlepšího,
kterého by měli ostatní určitě volit.

Když se projdete naším městem a po‑
díváte se cíleně na reklamy umístěné na‑
prosto nahodile kolem nás, uvědomíte si,
kolik reklam na nás útočí ze všech světo‑
vých stran. Zabývám se tímto tématem
dlouhodobě, nejdříve světelným smogem,
který ubližuje přímo lidskému zdraví. V po‑
sledních desetiletích se světelná reklama
zasloužila o to, že v noci není tma a tma je
velmi důležitá pro kvalitní odpočinek a spá‑

nek. Na tohle uvědomění plynule navázalo
téma ostatní reklamy a najednou jsem vi‑
děla, jak moc zasahuje reklamní smog do
našich životů. Jsem velmi ráda, že se město
začalo intenzivně zabývat zkulturněním
a usměrněním reklam k čemuž bude slou‑
žit již téměř zpracovaný manuál reklamy.
Věřím, že to bude skvělá příležitost zase
o kousek posunout zkvalitnění veřejného
prostoru.

Záplava nevkusných poutačů se asi málo‑
komu líbí. Zmiňovaný problém se netýká jen
Brněnské ulice, ale i dalších lokalit. Oceňuji
všechny podnikatele, že v těžkém konkurenč‑
ním prostředí tvrdě makají. Nemají to vůbec
lehké, stát jim místo pomoci spíše hází klacky
pod nohy a přidává jim povinností. Proto ne‑
chci nikomu zakazovat propagaci jeho služeb.

Na druhou stranu, každý umíme něco jiného,
někdo skvěle ovládá podnikání, někdo grafic‑
kou práci. Řešení vidím v kvalitně zpracovaném
grafickém manuálu města, který bude pro
venkovní reklamu závazný, podnikatelé budou
moci propagovat své provozovny a zároveň
jednotný a kvalitní design přispěje ke zlepšení
vzhledu našeho města.

Na epidemii cedulek, nápisů, poutačů, re‑
klam nebo polepů jsme už názor vyslovili. Neu‑
stálými dotazy na jednu a tu samou věc znovu
a znovu nic nevyřešíme. Jestli má vedení měs‑
ta opravdu zájem něco s reklamním smogem
udělat, tak ať už to tedy konečně udělá. Názorů
a odpovědí na řešení má již dostatek. Příkladem
musí být právě město nebo jeho představitelé.
Možná mohou začít právě u sebe a při každých

volbách, kam kandidují, přestanou využívat
ploty městských organizací. Město ještě stále
provokuje zvláštními billboardy a zářivými pla‑
káty na různé akce. Proč by se tedy podnikate‑
lé, nejenom na Brněnské, chovali jinak? Půjde-li
samo město a jeho představitelé příkladem,
najdeme jasné mantinely, které povedou ke
spokojenosti všech, ale především kolemjdou‑
cích občanů.

Reklamní nosiče jsou regulovány stavebním
zákonem. Proto jakákoliv další regulace by se pa‑
trně měla týkat obsahu a provedení. Ty jsou však
velmi subjektivní. Kdo bude tím univerzálním
arbitrem krásna? Architekturu hlídá městský ar‑
chitekt, zeleň městská krajinářka a reklamu…?
Možná další reklamní koordinátor? Uvědomuje
si vedení města, že před třemi lety zřídilo pozici

marketinkového referenta, aby podpořilo pro‑
pagaci města, jeho zájmů a aktivit. Město by
nemělo mít jinou pozici než ostatní subjekty ve
městě, které daněmi ze své činnosti i propagace
město platí. Vkus a estetické cítění se nedá vy‑
nutit, proto bych pokládal za dobrý začátek, kdy
město šlo v kvalitě reklamy ostatním příkladem.

Pokud chceme mít naše město a jeho ve‑
řejný prostor kultivovaný a tím říkám vlastně
na pohled hezký, tak musí existovat pravidla,
která definují reklamu a zmírní „reklamní
smog“. Osobně se mi nelíbí agresivní zářivé
reklamy na slevy umístěné na sloupech ve‑
řejného osvětlení, které obvykle bránily i při
rozhledu v křižovatkách. Ty se nám daří eli‑
minovat. Městský architekt proto připravuje

podklady, jak by měly reklamní poutače vy‑
padat a kde se budou moci umístit. Reklamu
nejde zakázat. Není vždy jen na pozemcích
města, ale i na soukromých plochách. Rozu‑
mím tomu, že je i zdrojem příjmů. Ze zku‑
šeností z jiných měst vím, že se dají vytvořit
dobrá pravidla v podobě reklamního manu‑
álu, který bude sloužit jak městu, tak i ostat‑
ním vlastníkům reklamních ploch.
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Generel dopravy

Slova zastupitelů

Cestovní deník pro Generel dopravy

Pilák (PI)

Starý Dvůr (SD)

Stalingrad sever (BS2)

Stalingrad jih (BJ)

Tokoz (ZD2)

Zelená Hora (ZE)

Pod Zelenou horou (PZ)

Libušín-Vodárenská (PS1)

VOŠ a SPŠ (PS2)

Vysočany (VY)

Horní Rybník (JC2)

Sídliště Průmyslovka (PS3)

OC Convent (JC1)

Na Bouchalkách (NB)

Libušín (LIB)

Zámek (ZD1)

Klafar II (K2)

Stržanov (ST)

Dvorská (ZD3)

Klafar I (K1)

Stalingrad školy (BS1)

Žižkova (ZI)

Hotel FIT (C3)

Smetanova (C2)

Centrum východ (C4)

Staré Město (C1)

U Ivana (UI)

Nepomohly ani příklady Hany nebo Micha‑
la k vyplnění Vašeho cestovního deníku?
Prosím pročtěte si často kladené otázky na
webu www.generel.zdarns.cz nebo kontak‑
tujte telefonickou podporu průzkumu na čís‑
le +420 724 721 551 v pracovních dnech od 8
do 16 hodin.
Kde dotazník odevzdat? Urny jsou k dispo‑
zici na městském úřadě, Poliklinice Žďár,
v mateřských i základních školách, Kině Vy‑
sočina, Knihovně M. J. Sychry, Relaxačním
centru, Active SVČ a v Kauflandu.

U rybníčku (KR1)

Vodojem (VD)

Nák. park Brněnská (JC4)

Raději byste vyplnili cestovní deník na mo‑
bilním telefonu nebo počítači? Zkuste pak
online verzi dotazníku na www.surveymonkey.com/r/pruzkum-mobility a budete mít
za pár minut hotovo! Dotazník je rovněž
přístupný přes QR kód z Vašeho mobilního
zařízení.
Mountfield (JC3)

PZ Jamská I (JC5)

PZ Jamská II (JC6)

Ve smrčkách (VS)

PZ Jamská III (JC7)

Mělkovice STS (M2)

Děkujeme za Vaši účast!
Sledujte
www.generel.zdarns.cz, kde budeme publi‑
kovat výsledky průzkumu.
Plíčky (PL)

První cesta pro Michala začíná brzy ráno,
už v 5:30. Vyráží z domova, na začátek cesty
tedy opíše svou adresu bydliště. Jede do prá‑
ce vyzvednout materiály pro služební cestu,
která ho dnes čeká. Účel cesty tedy zvolí „Pra‑
coviště“, dopravním prostředkem „Auto – ři‑
dič“ mu cesta trvá „10“ minut. Koncem cesty
je adresa Michalova zaměstnavatele, tedy
„Jamská“ ulice, číslo popisné „2504“. Název
zóny by Michal na mapě našel jako „PZ Jam‑
ská III“, ale místo toho uvedl kratší kód „JC7“,
což je také správný údaj. Do práce jel sám,
zato v „6:45“ vyráží s kolegou na druhou ces‑
tu, tentokrát „Služebně / obchodně“ do Jihla‑
vy. Cestu absolvuje opět jako „Auto – řidič“ za

Penny Dagmarky (PD)

U Malého lesa (UM)

„50“ minut a cílovou adresou je obec„Jihlava“.
Přesnou adresu nemusí uvádět. Spolucestu‑
jícím je „1“ dospělý kolega. Třetí cesta vede
v „8:30“ zpět na „Pracoviště“, trvá tentokrát
„60“ minut (na dálnici se dostali do kolony),
dopravní prostředek a adresu Michalovy fir‑
my už známe. Pracovní doba Michalovi končí
ve „14:05“, kdy vyráží na svou čtvrtou cestu
„Zpět domů“ autem jako řidič a cesta zabere
obvyklých „10“ minut. Jede sám. Tady už by
Michalův cestovní deník mohl končit, avšak
nesmíme zapomenout, že ve čtvrtek odpo‑
ledne chodí hrát tenis do sportovního areálu
v Horní ulici. Pátá cesta tedy začne v „16:45“
za účelem „Volný čas“, jde pěšky „6“ minut.
Název zóny nedokázal Michal z mapy určit,
proto uvedl raději adresu v ulici „Horní“. Číslo
popisné zpaměti neznal, tak nechal kolonku
prázdnou. Po sportování ještě poseděl s přá‑
teli na pivu, ale protože zůstali ve stejném
areálu, žádnou cestu z kurtu k půllitru neuvá‑
děl. Teprve až návrat „Zpět domů“ ve „20:30“
pěšky opět za „6“ minut byl Michalovou po‑
slední šestou cestou ve čtvrtek 8. října 2020.

Hypernova (HY)

Přednádraží (PR)

Kamenný Rybník, n.z. (KR3)
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Pan Michal je žďárský patriot, tedy „Muž“,
ve svých „54“ letech bydlí v Palachově ulici.
Název zóny volí jako „Přednádraží“, a protože
je puntičkář, nepovinně přidá i přesnou adre‑
su „Palachova“ s číslem „1789“. V domácnosti
žije se svou družkou (tedy celkem „2“ dospělí
členové), děti už se odstěhovaly. Michal je
„Zaměstnanec“ menší firmy, která sídlí v prů‑
myslové zóně Jamská (o její adrese si ještě
řekneme při vyplňování cestovního deníku).
Firemní auto může používat i pro soukromé
účely bez omezení, křížkem tedy zvolí „Řídím
a mám vlastní“. Na kole nejezdí ani ve svém
volném čase, uvede „Nejezdím“. MHD také
nepoužívá, takže zvolí možnost „Nemám“.
Grejdy (GR)

Když má Hana vyplněnou tuto úvodní
část, pustí se do samotného cestovního de‑
níku. První cesta začíná doma, vyplní tedy
stejné údaje o obci a zóně jako pro své by‑
dliště. V „7:20“ vyráží s oběma dětmi jako
„Doprovod osob“ do 2. ZŠ v Komenského
ulici. Nejdříve jdou všichni pěšky na zastávku
MHD Studentská a pak jedou linkou MHD

Enpeka (KR2)

ZZN (KR4)

Vetla (VE)

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS,
Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan,

Hana uvede svůj věk 37 let, pohlaví vybe‑
re křížkem. Protože bydlí ve Žďáru v Šípkové
ulici, uvede obec „Žďár nad Sázavou“, zónu
„Vysočany“ vybere podle přiložené mapy. Uli‑
ci ani číslo popisné nemusí Hana uvádět, ale
protože si není jistá správným výběrem zóny,
raději uvede alespoň název ulice „Šípková“.
V domácnosti žije s manželem a dvěma dět‑
mi, uvede „2“ dospělé členy a „2“ nezletilé.
Protože momentálně nemá práci ani nepod‑
niká, vybere křížkem své ekonomické zařaze‑
ní „Nezaměstnaná“. Auto sice v rodině mají,
ale obvykle s ním manžel odjíždí do práce.
Hana má řidičák, ale auto běžně nemá k dis‑
pozici, proto křížkem vybere „Řídím a mohu
si půjčit“. Jízdní kolo Hana má a občas s ním
po Žďáru jezdí, takže vybere „Jezdím a mám
vlastní“. Čipovou kartu na žďárskou MHD
Hana vlastní ve formě elektronické peněžen‑
ky, proto uvede „Platím kartou jednotlivě“.

Kaufland (KA)

HETTICH (HE)

Pojďme si nyní ukázat na příkladu dvou
občanů města, Hany a Michala, jak cestovní deník vyplnit.
Hana i Michal budou vyplňovat dotazník
každý sám za sebe. Pokud budou chtít do
průzkumu přizvat i další členy své domácnos‑
ti, použijí pro ně samostatné formuláře. S vy‑
plňováním začnou od levé strany. Důležité je
vybrat pracovní den, který budou ve svém
cestovním deníku popisovat. Může to být
třeba předchozí den, nebo den, na který si
dobře vzpomenou a je pro ně docela typický.
Oba sice vyplňují dotazník v pátek 9. října, ale
budou popisovat své cesty v předchozím dni,
uvedou tedy do formuláře datum 8. 10. 2020.

č. 4 až ke škole. Uvede tedy „8“ minut do ko‑
lonky „Pěšky“ pro docházku na zastávku a „4“
minuty jízdy do kolonky „MHD“. Jako konec
cesty Hana označí zónu „Stalingrad školy“
a jako spolucestující uvede „2“ své děti, které
doprovázela. Pak se ještě zastaví v květinář‑
ství v Brodské ulici. To už je však druhá cesta,
která začíná v „7:45“, účelem cesty je „Nákup“
a pěšky je tam za „5“ minut. Název zóny určí
Hana z mapky jako „Stalingrad jih“, ale raději
uvede i název ulice „Brodská“ a číslo popis‑
né „1835“. Spolucestující neuvádí, jde totiž
sama. Po nákupu se pak pěšky přesouvá „25“
minut „Zpět domů“. Jako cíl uvede opět zónu
svého bydliště „Vysočany“, tím je třetí cesta
uzavřena. Odpoledne jede Hana vyzvednout
své mladší dítě ze školní družiny. Protože
nestíhá, vyráží na svou čtvrtou cestu tento‑
krát na jízdním kole ve „14:45“ za „Doprovo‑
dem osob“ a trvá to „10“ minut. Název zóny
„Stalingrad školy“ už zná od rána, počet do‑
provázených osob neuvádí. Pátá cesta začíná
v „15:05“ a Hana vyráží se svým dítětem na
„Návštěvu“ ke známým, kteří bydlí v Zahrad‑
ní ulici. Jízdní kolo vede, do kolonky „Pěšky“
uvede čas „15“ minut, který jim cesta od školy
zabrala. Název zóny zvolí Hana podle mapy
jako „Staré Město“ a na závěr uvede jedno‑
ho spolucestujícího. Poslední šestá cesta
pak vede z návštěvy v „17:30“ pěšky celkem
„30“ minut „Zpět domů“. Zónu „Vysočany“ už
Hana vyplní takřka automaticky, stejně jako
jednoho dětského spolucestujícího.
ŽĎAS (ZD)

Radonín (RA)

Milí obyvatelé a návštěvníci Žďáru nad
Sázavou, město v současné době nechává zpracovat Generel dopravy, aby
položil základy dopravní koncepce města a vyřešil větší i menší problémy v pohybu za prací, do škol nebo ve volném
čase. Proto ve spolupráci s vámi usilujeme o co nejpodrobnější zmapování, za
jakým účelem a na které místo cestujete, v jakou dobu na cestu vyrážíte, kolik
času vám zabere a jaký druh dopravy
pro cestu zvolíte. Podle získaných záznamů od tisícovky respondentů pak
odborná firma vytvoří matematický model dopravních vztahů města i jeho okolí. Ten pak město použije při obhajobě
všech zásadních změn v dopravním systému města, protože dokáže simulovat
dopravní chování nás všech.

(red)

Cestovní deník pro Generel dopravy města Žďár nad Sázavou
• Vyberte si svůj běžný pracovní den a pro‑
zraďte nám, kdy, jak a kam cestujete po
městě! Vyplňovat mohou děti od 12 let
a dospělí všeho věku, každý sám za sebe.
• Nejdříve nám prozraďte něco o sobě
a pak můžete popsat až 6 cest, které jste
provedli ve stejném dnu. Pokud jsou ale
jen dvě, určitě to nevadí!
• Pro vaše bydliště nebo cíle cest ve Žďáru
nad Sázavou prosím uvádějte název zóny
podle mapy, nebo ulici a číslo popisné,
abychom správně poznali právě ty vaše
lokality. Při cestování mimo Žďár stačí jen
název města či obce.
• Jednotlivé cesty od sebe poznáte podle
toho, že mají různé účely: například nej‑
dřív doprovod dětí do školy, pak cesta do
práce, odpoledne na nákup a nakonec

zpět domů – celkem čtyři cesty k vyplnění
do cestovního deníku!
• V rámci jedné cesty můžete kombinovat
více druhů dopravy, zkrátka přesně tak,
jak ve skutečnosti po městě cestujete –
například 5 minut pěšky a 8 minut auto‑
busem MHD na cestě do práce.
• Potřebujete s vyplněním pomoci? Zavo‑
lejte telefonickou podporu průzkumu
na čísle +420 724 721 551 v pracovních
dnech od 8 do 16 hodin, nebo mrkně‑
te na často kladené otázky na webu
www.generel.zdarns.cz
• Kde dotazník odevzdat? Urny pro ode‑
vzdání dotazníku naleznete na Poliklinice
Žďár a městském úřadě, v mateřských i zá‑
kladních školách, Kině Vysočina, Knihov‑
ně M. J. Sychry, Relaxačním centru, Active

SVČ a v Kauflandu.
• Vyplníte raději dotazník na mobilním telefo‑
nu nebo počítači? Naskenujte QR kód nebo
vyhledejte odkaz https://www.surveymon‑
key.com/r/pruzkum-mobility
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CESTOVNÍ DENÍK PRACOVNÍHO DNE
Datum cestování

Školství
GENEREL DOPRAVY PRO MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Školství

První cesta

Druhá cesta

Třetí cesta

Čtvrtá cesta

Pátá cesta

Šestá cesta

Začátek

Začátek

Začátek

Začátek

Začátek

den.měsíc.rok
.

.

Začátek

2020

název nebo kód

Obec
Věk respondenta

Stejný jako konec první cesty

Stejný jako konec druhé cesty

Stejný jako konec třetí cesty

Stejný jako konec čtvrté cesty

Stejný jako konec páté cesty

Zóna*

let
Věk

Ulice**
Číslo popisné**

Pohlaví respondenta

×
Zahájení cesty

Muž
Žena
Bydliště

hodin minut
:

Čas odjezdu

Účel cesty (právě jeden)

název nebo kód

Zahájení cesty

hodin minut
:

Čas odjezdu
×

Účel cesty (právě jeden)

Zahájení cesty

hodin minut
:

Čas odjezdu
×

Účel cesty (právě jeden)

Zahájení cesty

hodin minut
:

Čas odjezdu
×

Účel cesty (právě jeden)

Zahájení cesty

hodin minut
:

Čas odjezdu
×

Účel cesty (právě jeden)

Zahájení cesty

hodin minut
:

Čas odjezdu
×

Účel cesty (právě jeden)

Obec

Pracoviště

Pracoviště

Pracoviště

Pracoviště

Pracoviště

Pracoviště

Zóna*

Služebně / obchodně

Služebně / obchodně

Služebně / obchodně

Služebně / obchodně

Služebně / obchodně

Služebně / obchodně

Ulice**

Škola / vzdělání

Škola / vzdělání

Škola / vzdělání

Škola / vzdělání

Škola / vzdělání

Škola / vzdělání

Doprovod osob

Doprovod osob

Doprovod osob

Doprovod osob

Doprovod osob

Doprovod osob

Nákup

Nákup

Nákup

Nákup

Nákup

Nákup

Lékař

Lékař

Lékař

Lékař

Lékař

Lékař

Dospělí členové

Návštěva

Návštěva

Návštěva

Návštěva

Návštěva

Návštěva

Nezletilí členové

Volný čas

Volný čas

Volný čas

Volný čas

Volný čas

Volný čas

Zpět domů

Zpět domů

Zpět domů

Zpět domů

Zpět domů

Zpět domů

Jiný (uveďte níže)

Jiný (uveďte níže)

Jiný (uveďte níže)

Jiný (uveďte níže)

Jiný (uveďte níže)

Jiný (uveďte níže)

Číslo popisné**
Domácnost

počet

Ekonomické zařazení

×

×

OSVČ
Zaměstnanec
Prostředek a doba

Nezaměst. / ek.neaktivní

minut

Prostředek a doba

minut

Prostředek a doba

minut

Prostředek a doba

minut

Prostředek a doba

minut

Prostředek a doba

Žák / student

Pěšky

Pěšky

Pěšky

Pěšky

Pěšky

Pěšky

Důchodce

Jízdní kolo

Jízdní kolo

Jízdní kolo

Jízdní kolo

Jízdní kolo

Jízdní kolo

Motocykl / skútr

Motocykl / skútr

Motocykl / skútr

Motocykl / skútr

Motocykl / skútr

Motocykl / skútr

Auto - řidič

Auto - řidič

Auto - řidič

Auto - řidič

Auto - řidič

Auto - řidič

Řídím a mám vlastní

Auto - spolujezdec

Auto - spolujezdec

Auto - spolujezdec

Auto - spolujezdec

Auto - spolujezdec

Auto - spolujezdec

Řídím a mohu si půjčit

MHD

MHD

MHD

MHD

MHD

MHD

Neřídím

Autobus

Autobus

Autobus

Autobus

Autobus

Autobus

Vlak

Vlak

Vlak

Vlak

Vlak

Vlak

Čekání mezi spoji

Čekání mezi spoji

Čekání mezi spoji

Čekání mezi spoji

Čekání mezi spoji

Čekání mezi spoji

Jiný (uveďte níže)

Jiný (uveďte níže)

Jiný (uveďte níže)

Jiný (uveďte níže)

Jiný (uveďte níže)

Jiný (uveďte níže)

Automobil

×

Jízdní kolo

×

Jezdím a mám vlastní

minut

Jezdím a mohu si půjčit
Nejezdím
Konec
Čipová karta MHD

název nebo kód

Konec

název nebo kód

Konec

název nebo kód

Konec

název nebo kód

Konec

název nebo kód

Konec

název nebo kód

Obec

Obec

Obec

Obec

Obec

Obec

Mám vícedenní jízdenku

Zóna*

Zóna*

Zóna*

Zóna*

Zóna*

Zóna*

Platím kartou jednotlivě

Ulice**

Ulice**

Ulice**

Ulice**

Ulice**

Ulice**

×

Cestuji bezplatně

Číslo popisné**

Číslo popisné**

Číslo popisné**

Číslo popisné**

Číslo popisné**

Číslo popisné**

Nemám
Spolucestující
Poznámky
*

pouze ve Žďáru dle mapy

**

volitelný údaj k upřesnění
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počet

Spolucestující

počet

Spolucestující

počet

Spolucestující

počet

Spolucestující

počet

Spolucestující

počet

Dospělí

Dospělí

Dospělí

Dospělí

Dospělí

Dospělí

Děti

Děti

Děti

Děti

Děti

Děti
15

Příspěvkové organizace města

Slova zastupitelů

Martin
Mrkos
zastupitel
ŽŽM

Pilák (PI)

I na Brněnské ulici jsou některé poutače umís‑
těny na městských parcelách, tak to asi nevadí.
Problematiku reklamy ve veřejném prostoru
vnímám, ale v současné době covidové a hlav‑
ně s očekáváním pocovidového propadu ji po‑
važuji za marginální.

Tokoz (ZD2)

Reklama patří k současnému životu, ať se
nám to libí nebo nikoli. Někdy nevadí, někdy
přímo otravuje. Jde o míru a vkus. Ale razantní
regulace či zákazy ze strany města by nic dob‑
rého nepřinesly, ani nefungovaly. Město může
a má chránit representativní lokality, ev. regu‑
lovat využití městského inventáře a pozemků.

Klafar II (K2)

Zámek (ZD1)

Stržanov (ST)

Dvorská (ZD3)

Klafar I (K1)

a nepřehledné značení obchodů v kombinaci
s billboardy nepřispívá bezpečnosti, škodí pod‑
nikání a dělají z města panoptikum a cirkus.
Takové místo nebude nikdy příjemné pro lidi
a atraktivní pro dobré obchody a služby. Pro mě
osobně je kultivace reklamy a z toho plynoucí
zlepšení veřejného prostoru velká výzva. Věřím,
že ji zvládneme.

Slova zastupitelů

Ludmila
Řezníčková
zastupitelka
ANO 2011
Vysočany (VY)

Vodojem (VD)

Mountfield (JC3)

PZ Jamská I (JC5)

Jan
Havlík
zastupitel
Změna 2018

Grejdy (GR)

Ve smrčkách (VS)

PZ Jamská III (JC7)

Když „selhávají“ soudy, nahradí je kontrolní výbor
Koalice ŽŽM, KDU-ČSL, ANO a ODS 15 hla‑
sy hlasovala pro posunutí řešení 4 miliónové

Plíčky (PL)

Mělkovice STS (M2)

O komisích a výborech.
Každou obec, malou, velkou i největší, sa‑
mostatně spravuje na 4 roky zvolené zastu‑

Stále jsou skvělí lidé mezi námi
Musím o tom napsat, protože dění v mi‑
nulém týdnu stojí za slova uznání a pochvaly.
Od 7. září Městský úřad fungoval v trochu nou‑
zovém režimu, protože mnoho zaměstnanců,
zejména vedoucích a vedení bylo v povinné
karanténě z důvodu možné nákazy koronavi‑
rem. Chtěla bych říci, že mi bylo ctí pracovat se
všemi, kdo zabezpečovali normální chod úřadu,
kteří s vypětím všech psychických i fyzických sil
ze sebe vydali všechno, jen aby obyvatelé naše‑

ho města a všichni, kdo přišli na náš úřad cokoli
vyřizovat, neodešli s prázdnou. Organizačně vše
skvěle zabezpečovala kancelář tajemnice, která
i mě jako místostarostku stačila o všem informo‑
vat, zastupovala sekretariát skvěle. Vím, že mnozí
pomáhali. Vím, jak fungovaly paní uklízečky, kte‑
ré od rána do večera dezinfikovaly vše, na co do‑
sáhly. Nechci na nikoho zapomenout, a proto si
dovolím pochválit všechny. Je vidět, že se v době
krize dokážeme semknout, zabrat, že jsme skvělý
tým. Děkuji a smekám před vámi všemi.

škody vzniklé v důsledku prohraného pra‑
covněprávního sporu ředitele 4. ZŠ a radního
Ptáčka (ODS) do kontrolního výboru zastupi‑
telstva. Ten sice na rozdíl od rady města nemá
žádné kompetence ani prostředky, zato je
složen z členů nominovaných politickými stra‑
nami a koalice v něm má většinu hlasů. Ať už
bude doporučení kontrolního výboru jakéko‑
liv, tak až zastupitelstvo 5. listopadu ho usne‑
sením předá zpět radě města, která je jediná
oprávněna v dané věci konečně rozhodnout.
Zarážející je nejenom zbytečné protahování
a přehazování odpovědnosti, ale hlavně argu‑
mentace koaličních zastupitelů, která označu‑
je pravomocný soudní rozsudek za nesprávný,
zmatečný a nespravedlivý. Ti, kteří mají na

volebních plakátech a letácích plná ústa spra‑
vedlnosti a demokracie, podkopávají svými
výroky principy právního státu. A protože se
rozsudek týká jednoho z nich, tak se ho sna‑
ží zpochybňovat a relativizovat. Je smutné
poslouchat takové věty od poslance Zlesá‑
ka (ANO) nebo doktorů Černého či Mokříše
(ODS). Nezávislou soudní moc jako jeden z pi‑
lířů demokracie je třeba respektovat nejenom,
když se nám to hodí, ale i v případě, kdy se to
týká jednoho z vás. Budeme tedy sledovat, jak
spravedlivě a transparentně rozhodne rada
města o 4 miliónové škodě jednoho z radních
a ukáže veřejnosti, že často používané heslo:
Padni, komu padni, skutečně platí a pro všech‑
ny. Snad se to do konce roku 2020 dozvíme.

pitelstvo, které je jejím základním orgánem.
Problémů je hodně a rozmanitých, proto je
snahou vždy najít přijatelný a podrobně prodis‑
kutovaný konsenzus, čemuž pomáhají zřizova‑
né pomocné orgány, např. povinně zřizovaný
kontrolní výbor zastupitelstva města.
Ten už před rokem na jaře, krom jiného, po‑
drobně rozpitvával pracovně právní spor PO
města s jejím bývalým zaměstnancem. Všichni
členové kontrolního výboru i třetina přítom‑
ných zastupitelů na svém zasedání neměli vý‑
hrady ke správnosti postupu příspěvkové orga‑
nizace, která se vždy řídila rozhodnutím všech
soudních instancí, které rozhodly ve prospěch
PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova

4. Ústavní soud ale po 9 letech zasáhl do legi‑
timního očekávání školy a otevřel pravomocně
ukončená řízení a škola musela za těchto 9 let,
kdy dotyčná paní učitelka už pracovala a vydě‑
lávala si jinde, uhradit ušlou mzdu i s úroky. Způ‑
sob úhrady po rozhodnutí soudu odsouhla‑
sili 30. dubna 2020 všichni zastupitelé, kromě
dvou, kteří se zdrželi hlasování. Zastupitelstvem
tak byla schválena finanční půjčka, kterou zřizo‑
vatel své organizaci poskytnul.
Takovýto způsob spolupráce mnohých po‑
radních orgánů rady města a zastupitelstva je
osvědčený, uvážlivě řeší vzniklé situace a úspěš‑
ně funguje na všech obcích i krajích.

Zelená Hora (ZE)

Libušín-Vodárenská (PS1)

VOŠ a SPŠ (PS2)

Pod Zelenou horou (PZ)

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.
Na Bouchalkách (NB)

Libušín (LIB)

Žižkova (ZI)

Sídliště Průmyslovka (PS3)

Hotel FIT (C3)

Horní Rybník (JC2)

U rybníčku (KR1)

Nák. park Brněnská (JC4)

PZ Jamská II (JC6)

Kamenný Rybník, n.z. (KR3)

Enpeka (KR2)

ZZN (KR4)
Vetla (VE)

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS,
Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan,

OC Convent (JC1)

Centrum východ (C4)

Staré Město (C1)

U Ivana (UI)
Smetanova (C2)

Přednádraží (PR)

HETTICH (HE)

Kaufland (KA)

Hypernova (HY)

Radonín (RA)

Stalingrad školy (BS1)

zastupitel
ODS

Jaroslav
Ptáček
zastupitel
ODS
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Starý Dvůr (SD)

Stalingrad sever (BS2)

Stalingrad jih (BJ)

Penny Dagmarky (PD)

ŽĎAS (ZD)

U Malého lesa (UM)

Radek
Černý

Velké množství venkovní reklamy ve veřej‑
ném prostoru degraduje jeho úroveň. Zastírá
jedinečnost místa a pravou identitu staveb bez
ohledu na to, z jaké pocházejí doby. Zkuste si
projít náměstí, Nádražní, Strojírenskou, Brněn‑
skou, Konvent a vybavit si, co si pamatujete.
Stěží si vybavíte z toho množství stálých re‑
klam něco konkrétního. Je jí tolik, že nefunguje.
Různé nevzhledné plachty a cedule, chaotické
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Sociální služby

Kultura

Mami, já nechci do školy, omluvíš mě…

Slavnosti jeřabin

Slýcháváte to někdy od svých dětí? Tato
dětská banální prosba může znamenat začátek obtíže zvané záškoláctví.

Letošní umělecké sympozium se neslo ve
znamení dvou materiálů – kamene a skla.
Tři skulptury vznikaly na přelomu srpna
a září u bývalé vodárny na Farských humnech a v současné době se připravuje jejich
instalace. Předpokládáme, že sochy budou
umístěny v jedné linii začínající u Knihovny M. J. Sychry a pokračující okolo cyklostezky dál k Domu kultury. Zde je představení jednotlivých děl.

Co vlastně je záškoláctví? Záškoláctví je
úmyslné zameškávání školního vyučování.
Žák se z vlastní vůle vyhýbá pobytu ve ško‑
le. Záškoláctví má dvě základní formy – je
buď impulsivní, kdy dítě neplánuje, že ne‑
půjde do školy, a školu opouští v průběhu
vyučování či do ní nedojde, nebo je pře‑
dem plánované. Zvláštní formou je záško‑
láctví skryté. Jedná se o situace, kdy rodič
omlouvá opakovaně své dítě, přestože ví,
že není důvod k absenci či není pravdivý.
Z hlediska školství je za záškoláctví po‑
važována neomluvená absence žáka zá‑
kladní či střední školy při vyučování. Jedná
se o přestupek, kterým žák úmyslně zane‑
dbává školní docházku. Je chápáno jako
porušení školního řádu. O záškoláctví ho‑
voří také zákon o sociálně právní ochraně
dětí a současně jde i o porušení školského
zákona, který vymezuje povinnou školní
docházku.
Mezi příčiny záškoláctví mohou patřit
např. vysoké požadavky a nároky na dítě
z hlediska školních povinností, školní ne‑
úspěch dítěte z hlediska prospěchu nebo
třídních vztahů, nezájem rodičů o dítě či
krizová situace v rodině, osobnost pedago‑
ga, negativní vliv vrstevníků v partě, zdra‑
votní omezení či hendikep, výrazná odliš‑
nost dítěte, která může vést k ubližování.
Záškoláctví však také může být voláním
dítěte o pomoc.
Co může dělat rodič, když zjistí, že jeho
dítě chodí za školu? Ptát se, co vede dítě
k tomu, aby šlo za školu. Lze předpokládat,
že dítěti bude nepříjemné o věcech mluvit,
může pouze naznačovat a popisovat věci
značnou oklikou. Je třeba mu naslouchat
a přijmout ho i s tím, co se stalo. Preven‑

Ilustrační foto

tivně je pak důležité se o školní docházku
zajímat, ptát se na novinky ze školy, po‑
drobnosti. Vhodné je mít pravidelný kon‑
takt s pedagogy a nastavený systém omluv
tak, aby se případné záškoláctví neprohlu‑
bovalo a zachytilo v počátku. Ideální je tedy
poskytnutí okamžité informace o záškolác‑
tví od pedagogů rodičům. Včasný záchyt
záškoláctví a jeho řešení je tedy velmi dů‑
ležité.
Co když ale rodič záškoláctví dítěte kry‑
je? Důvodem může být jak přílišná péče,
tak i lhostejnost a nezájem o dítě. V pří‑
padě skrytého záškoláctví se první pokus
o nápravu odehrává opět na škole v rámci
jednání s rodiči dotčeného žáka. Při ne‑
možnosti domluvy na úrovni školy, nebo
pokud se rodič nedostavuje na jednání či
nespolupracuje, pak situaci obvykle řeší
Orgán sociálně právní ochrany dítěte, pří‑

Foto: Pixabay

padně Policie ČR. Kde hledat pomoc? Mů‑
žete se o pomoc obrátit na třídního učitele
svého dítěte nebo na školní poradenské
pracoviště vaší školy.
Ve Žďáře nad Sázavou vám mohou pomoci tyto organizace: Poradenské centrum Kolping; Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické
centrum Vysočina, Středisko výchovné
péče.
O tématu diskutujme na Facebooku Pora‑
denského centra Kolping.
Renata Horká, Kateřina Součková, Po‑
radenské centrum Kolping, Bc. Alena
Velechovská a Mgr. Petra Nováčková,
Centrum primární prevence Spektrum
(red)

Domácí hospic Vysočina se opět zapojí do kampaně DOMA
Již čtvrtým rokem se na začátku října
(tentokrát 5. - 11. října) uskuteční kampaň DOMA. Týden pro mobilní hospice.
Akce má za cíl šířit informaci o tom, že
si můžeme vybrat, kde chceme zemřít.
80 % z nás si přeje umřít doma mezi
svými blízkými a v důvěrně známém
prostředí. Podaří se to však pouze
20 % z nás.
Mobilní hospice pomáhají vracet umí‑
rání zpět domů. Provázejí nevyléčitelně
nemocného člověka v závěru jeho života,
přinášejí do domácnosti odbornou zdra‑
votní péči, informace a podporu. Mobilní
hospice pomáhají rodině zvládnout péči
o blízkého tak, aby mohli poslední chvíle
jeho života strávit společně.
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Součástí Týdne pro mobilní hospice
bude ve středu 7. října Papučový den.
V tento den zaplaví facebook a instagram
fotografie lidí v bačkorách. Vezměte si pa‑
puče s sebou kamkoliv a svůj den s nimi
vyfoťte a fotografii sdílejte na sociálních
sítích pod označením #papucovyden
nebo přímo u stejnojmenné události na
facebooku. Cílem je pomoci šířit infor‑
mace o mobilních hospicích. Jedna vaše
fotografie může změnit konec života jiné‑
mu člověku. Přidejte se k nám a vyzvěte
kolegy, kamarády, známé, nasaďte papu‑
če a vyfoťte se pro nás. Děkujeme.
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Domácí hospic Vysočina je zdravot‑
nické zařízení, které poskytuje mobilní

specializovanou paliativní péči v okrese
Žďár nad Sázavou. Doprovází těžce ne‑
mocné a umírající a pomáhá jejich rodi‑
nám zvládat kritické období a zároveň
naplnit poslední přání těžce nemocného
- být po zbytek života doma, se svými
nejbližšími a tam i zemřít. Tým složený
z lékařů, zdravotních sester, sociálních
pracovníků, pečovatelů, psychologů
a kaplanky je klientům k dispozici nepře‑
tržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
Kontakt pro média:
Jarmila Pospíchalová
tel.: 731 604 350
e-mail: komunikace@hospicvysocina.cz
(red)

OMEGA - Peter Berger, Jaroslav Svoboda
Moto sympozia „průhledy“ se dá propojit
s různými myšlenkovými podněty. Jednak se
sklem jako materiálem, jehož mistrná výroba
a zpracování má v regionu tradici, a se spo‑
lečenstvím umělců zpracovávajících kámen
a sklo, které přesahuje žánry.
Dalším průnikem je hranice překračující
spolupráce mezi Čechy a Němci. Se sochou
OMEGA k tomu přichází ještě další aspekt,
otvor v kameni umožňuje podívat se neprů‑
hledným materiálem a z kamene dělá mate‑
riál průhledný. Nyní to tedy znamenalo najít
vypovídající formu.
OMEGA je posledním písmenem řecké
abecedy a symbolizuje konec. Ale každý ko‑
nec je zároveň šancí na nový začátek a to je
poselství, které chce tato socha vyjádřit.
HOMMAGE- Pocta sochařům, Patrik Vlček
a Monika Vosyková
Specifickými rysy Vlčkova přístupu ke
kameni je respekt k materiálu a postupné
odkrývání reliéfních struktur. Při kamenické
práci používal pouze ruční nástroje, aby se
co nejvíce přiblížil barokním sochařům. Reliéf
v kameni se má zdát skoro přírodním, jako by
do něj patřil.
Vosyková zde usadila do kamene dva
skleněné hroty v kompozici, která odkazu‑
je průhledem až k sochaři Michelangelovi.
Dva skleněné hroty směřující k sobě zároveň
znázorňují snahu dvou umělců přiblížit se ve
svých představách ke společnému cíli.
KRYSTALLA – YONI KAPLE - Ursula Beiler
a Miroslav Štěpánek
Dílo je výrazně ovlivněno zájmem sochař‑
ky o filosofii a náboženské motivy. Podle jejího
pojetí je Kaple krystalem a stejně jako v dia‑
mantu je v ní obsaženo vše. Dílo je obestřeno
symboly a metaforami křesťanství a islámu,
založenými na matriarchálních symbolech.
„Kryst“ připomíná křesťanství, Alla bývala pře‑
dislámskou bohyní „al-Lat“ uctívanou v Kab‑
bě, později přetransformována do mužského
islámského „Allah“. „Yoni“ je ze sanskrtu inter‑
pretováno jako ženské lůno. Ursula nechápe
slovo „kaple“ jen ve vlastním smyslu slova, ale
hlavně jako „dům“ nebo dokonce jako „svět“.
Záměr je tedy reprezentovat tento velký celek
ženského světa.
Kámen se dveřmi, otevírání, je chápáno
jako vstup do spirituálního světa. Zde je ten

Omega od Petera Bergera a Jaroslava Svobody

Foto: Matěj Papáček

Hommage - Pocta sochařům od Patrika Vlčka a Moniky Vosykové

Foto: Matěj Papáček

Krystalla - Yoni kaple - od Usuly Beiler a Miroslava Štěpánka

Foto: Matěj Papáček

zlatý vstup Yoni. Tato metafora je podtržena
zlatým kruhovým základem, z něhož déšť
může vytvořit malé jezírko. Na vrcholu sochy
je umístěna skleněná krychle znázorňující Ka‑
abu v Yoni.

Pozn. red.: Kryst - křesťanství, Alla – předi‑
slámská bohyně všeho, Yoni – ženský symbol,
Kaple – dům, svět.
(red)
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Příspěvkové organizace města

Ze sportu

Městská policie

Střecha mezi budovami polikliniky se zazelená

Úspěšná sezóna žďárské atletické přípravky

Veřejný pořádek v souvislostech
Dohled nad veřejným pořádkem je jed‑
nou z prioritních a nezastupitelných činností
městské policie. Od začátku měsíce září řešili
naši strážníci a asistenti prevence kriminality
zvýšený počet případů spojených s jednáním
osob bez domova, osob pod vlivem alkoholu,
omamných a psychotropních látek a osob soci‑
álně nepřizpůsobivých. Vyjma běžných a prak‑
ticky každodenních upozornění, která jsou na
denním pořádku, evidujeme i závažnější přípa‑
dy, kdy si situace vyžádala umístění těchto osob
v protialkoholní záchytné stanici v Jihlavě, ošet‑
ření v novoměstské nemocnici či jiná opatření,
např. předání osoby do domácí péče rodinných
příslušníků.
Vzhledem k současnému vývoji ve společ‑
nosti souvisejícím s onemocněním koronavi‑
rem a přijatými mimořádnými opatřeními se
dostáváme do osobního kontaktu s občany,
kteří nejsou ochotni nebo zapomínají mimo‑
řádná opatření respektovat. To vyvolává zcela
přirozeně negativní reakci těch, kteří mimo‑
řádná opatření dodržují. Zasahovali jsme tak
např. v jednom místním supermarketu, kde se
pohybovali občané bez roušek, a také v místní
MHD. Téměř vždy občané uposlechli naši vý‑
zvu a roušky si nasadili. Vyhrocenější však byla
situace, při které byla z tohoto důvodu osoba
řidičem MHD vyloučena z přepravy a odmítala
tak učinit.
Děkuji všem občanům, kterým není lhostej‑
né jednání některých osob v našem městě. Dě‑
kuji zejména těm, kteří jsou ochotni městskou
policii na takovou skutečnost neprodleně upo‑
zornit. Svým postojem umožní náš rychlý zásah,
který může eliminovat nebo zmírnit případné
škodlivé následky.

Mezi městskou a soukromou částí žďárské
polikliniky vyroste zelená střecha. Pokryje
střechu chodby, bufetu i lékárny mezi oběma budovami. Zeleň začátkem října vysází
dobrovolníci z městského úřadu ve spolupráci se společností AVE.

Mladí atleti TJ Žďár nad Sázavou navázali
na úspěchy z loňské sezóny a ze všech tří
závodů Ligy Vysočiny přípravek, které se
v letošním roce konaly v Novém Městě na
Moravě, Velkém Meziříčí a Třebíči, přivezli
bohatou úrodu medailí.

Pomoc občanům
Velmi často se setkáváme i se situacemi, kdy
naši spoluobčané potřebují rychlou pomoc
z důvodu náhlé zdravotní indispozice. Jeden
z takových případů jsme řešili na náměstí Re‑
publiky. Při obchůzkové činnosti zaregistrovali
naši strážníci motorové vozidlo, ve kterém se
nacházela občanka s projevem epileptického
záchvatu. Kolegové ihned zavolali zdravotnic‑
kou záchrannou službu a museli též „zpacifi‑
kovat“ psa, aby mohli této paní, až do příjezdu
ZZS, poskytnout první pomoc. Pes totiž svoji
paní bránil. Celý náš pracovní tým potěšilo, že
nám potom paní přišla na naši služebnu po‑
děkovat. Běžný život našich žďárských občanů
může přinášet pro práci městské policie nej‑
různější situace. O naši pomoc si zavolala např.
osamělá seniorka, která se domů vrátila z ne‑
mocnice, vypadl jí elektrický jistič a zoufala si, že
nemá léky. Naše hlídka zajistila přes ošetřujícího
lékaře příslušné léky, které jsme jí doručili, a tak‑
též jsme obnovili dodávku elektrické energie.
Následně jsme vyrozuměli sociální odbor MěÚ,
který situaci seniorky komplexně dořeší.

Martin Kunc
vedoucí městské policie
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Vizualizace zelené střechy na „krčku“ polikliniky

Zhruba 360 metrů čtverečních pokryjí
například rozchodníky, pažitka, kostřeva
nebo mateřídouška. Střecha bude nejen
vypadat hezky, ale také přinese výhody.
Oproti současné střeše poliklinika uspo‑
ří energii na chlazení i vytápění budovy.
Podle analýzy Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem přinese střecha
kvalitnější mikroklima v okolí budovy a v
neposlední řadě zlepší hospodaření s deš‑
ťovou vodou. Podle analýzy celkové užit‑
ky zelené střechy převýší náklady na její
vznik už po druhém roce.
Na zelené střeše spolupracujeme také
s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem, s Institutem pro ekono‑
mickou a ekologickou politiku. V případě,
že se jim podaří získat grant, tak střechu
osadí různými čidly a budou studovat a
sledovat, jak se zelená střecha chová.
Zelená střecha na poliklinice bude pilot‑
ním projektem na městských budovách. Na
její realizaci se kromě města podílí i spo‑

lečnost AVE, která provozuje v našem
městě odpadové hospodářství. Na stře‑
chu přispěla částkou 100 000 korun a
také silou svých zaměstnanců. Ti budou s
výsadbou pomáhat dobrovolníkům z řad
městského úřadu.

Foto: Lucie Radilová

„Naším cílem je chránit životní prostředí a
být dobrým sousedem. Zelená střecha svým
konceptem přispívá k ochraně životního prostředí a zkrášlení místní infrastruktury, proto
jsme velmi rádi, že se můžeme na projektu podílet,“ komentuje spolupráci David Odvárka ře‑
ditel provozovny AVE ve Žďáře nad Sázavou.
Další budovou se zelenou střechou by
měl být bývalý městský úřad na vrchu ná‑
městí Republiky. Ta by měla vzniknout na
bývalé zasedací místnosti nad dnešním baza‑
rem. Na její realizaci by se mělo podle plánů
začít pracovat příští rok.
Nejen střechy
Ve Žďáře vznikají v režii města nejen zele‑
né střechy, ale také zelené fasády. Rostlinami
je osazeno hned několik opěrných zdí nebo
štítů budov. Konkrétně to je opěrná zeď
u skautské vodárny, podpěrná zeď na Ná‑
břežní ulici za knihovnou, zadní část budovy
městského úřadu nebo štíty střechy školky
na dolní Okružní ulici.(red)

Novinky na Activu – přijďte vyzkoušet!
V letošním školním roce jsme pro vaše děti
zařadili nové zájmové kroužky. Věříme, že
je zaujmou.

deskové hry? Pak je přiveďte do Hernice, kde
budou moci hrát nejpopulárnější karetní hru
na světě, a to Magic.

NA RANČI – základy péče o koně.
Pro děti, které mají rády koně a chtějí se s nimi
setkávat každý týden na ranči v Hamrech. Fun‑
dovaná vedoucí jim ochotně předá své dlou‑
holeté zkušenosti s péčí o koně a děti se od ní
mnohému přiučí.

NOVINÁŘSKÝ KROUŽEK
Jak napsat článek, jak udělat reportáž, jak pí‑
semně zachytit dění kolem sebe. To je náplň
kroužku pro mladé žurnalisty, tedy pro děti,
které jsou zvídavé a baví je psát.

MAGIC – karetní a sběratelská hra.
Mají vaše děti fantazii? Hrají rády karty nebo

Více informací naleznete na: www.activezdar.cz
Zdenka Volavá, Active SVČ

Atletická přípravka závodí pokaždé v atle‑
tickém čtyřboji, jehož disciplíny se v jed‑
notlivých městech liší. Cílem je, aby mladí
atleti prokázali svoji všestrannost. Např. na
zářijovém kole v Třebíči poměřili závodníci
svoje síly v běhu na 50 m, dálce z místa, hodu
medicinbalem a překážkové dráze. Na zá‑
věr každého závodu mohou oddíly postavit
v jednotlivých kategoriích i štafetu na běh
4x60 metrů.
Výprava ze Žďáru patří už tradičně k méně
početnějším, ale co do počtu medailí k těm
nejúspěšnějším. Mezi letošními závodníky se
svými výkony blýskli Josef Holemář, Štěpán
Prokop a Sára Špačková, kteří vyhráli čtyřboj
ve svých kategoriích. Další členové oddílu zís‑
kali medaile v jednotlivých disciplínách nebo
skončili na výborných místech v širokém star‑

Členové týmu žďárské atletické příravky

tovním poli, a to Jan Holemář, Veronika For‑
manová, Mia Špačková, Barbora Košťálová,
Dominika Veselá, Elena Volkmannová, Adéla
Vránková a Kristýna Vránková.

Foto: Lenka Formanová

Velké finále Ligy Vysočiny přípravek se bude
konat 27. září v Jihlavě. Držte ždárským atle‑
tům palce!
Klára Ptáčková a Lenka Formanová

Desítky parkouristů skákaly v ulicích Žďáru
V ulicích Žďáru lze už přes deset let spatřit
mladíky, kteří přímo v ulicích na betonu
skáčou salta a další akrobatické skoky. Oni
netrénují kvůli lepší známce z tělocviku,
dělají sport zvaný parkour.
Tato mladá sportovní aktivita spočíva‑
jící v překonávání překážek působí jako
spojení atletiky a gymnastiky v městském
prostředí. Před nedávnem se tato disciplí‑
na stala regulérním sportem a uvažuje se
o jeho zařazení do olympijských her.
V pátek 21. srpna však na 4 desítky par‑
kouristů do Žďáru zamířily na takzvaný
Vojtův parkour jam [„džem“], což je setká‑
ní a společný trénink, sloužící ke sdílení
zkušeností, vzájemné inspiraci a utužení
vztahů.
Tento jam se již počtvrté uskutečnil
jako připomenutí památky Vojtěcha Vola‑
vého († 1. 7. 2016), který byl ve Žďáře je‑
den z prvních, kdo parkour trénoval. Udá‑
lost pravidelně organizuje Vojtova sestra
Barbora společně se žďárskou parkouro‑
vou komunitou a na účasti se pravidelně
podílejí lidé z různých koutů republiky.
Celý program začal v dopoledních ho‑
dinách v parkour parku, který svépomocí
vybudoval Šimon Růžička s přáteli. „Město nám přislíbilo v rámci sportovní zóny na
Bouchalkách parkourové hřiště. Kdo ví ale,
kdy se stavba vykoná, a do té doby jsme si
postavili vlastní,“ říká o důvodu, proč neda‑
leko nádraží vybudoval místo k tréninku.
A jak takový jam probíhá? Vše zača‑
lo v parku v 11 hodin úvodní řečí a mi‑

Ilustrační foto

nutou ticha. Po prvních pár hodinách
tréninku se skupina přesunula na místa,
kde žďárský parkour začínal, např. na
zídky lemující kulturní dům. Zbytek od‑
poledne pak skupina strávila na volejba‑
lovém hřišti na Piláku. „Měkký písek nám
sloužil k učení nejnáročnějších skoků už
léta před rekonstrukcí. Je to tam pro nás
srdcová záležitost,“ říká jeden ze zúčast‑
něných.

Foto: Matěj Papáček

Kromě podobných událostí dosvědču‑
je oblibu parkouru v našem městě i fakt,
že letos začíná již devátá sezóna parkou‑
rových kroužků na SVČ Active, který kaž‑
doročně navštěvují desítky dětí. Na rozvoji
parkouru v našem okrese se podílí též par‑
kour tábor v nedalekém Skleném u Fryša‑
vy. Je proto jisté, že toho o parkouru ve
Žďáru ještě mnoho uslyšíme.
Martin Komínek
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Prázdniny v chemické laboratoři

To jsme nečekali!

Studentka 4. ročníku žďárského gymnázia Anežka Hudecová strávila dobrovolně velkou část svých prázdnin na odborné stáži v Ústavu organické chemie
Masarykovy univerzity v Brně. Stáže
organizují jednotlivé vysoké školy s cílem podpořit talentované studenty se
zájmem o vědu.

Na začátku každého školního roku připravujeme pro žáky prvních ročníků
adaptační kurz, který jim má pomoci
aklimatizovat se v novém prostředí a seznámit se s novými spolužáky a učiteli.
Kvůli epidemiologické situaci jsme se
tentokrát rozhodli zůstat ve škole. Po
dvou společně strávených dnech ve škole
a v jejím blízkém okolí se ukázalo, že procesy, které jsou důležité pro zdravé fungování třídního kolektivu, dobře nastartovaly. Třídy si pomáhaly, všichni hezky
komunikovali se svými učiteli a dokázali
zvládnout i náročné situace.

Anežko, kdo ti pobyt na MUNI zprostředkoval?
Možná se to bude zdát zvláštní, ale
řekla bych, že šlo částečně o souhru ně‑
kolika náhod. Chemii jsem měla ráda už
od základní školy a na začátku loňského
školního roku jsem se rozhodla, že bych si
ji chtěla vyzkoušet víc v praxi. Svěřila jsem
se s tím mojí paní profesorce Janě Rosecké.
Paní profesorka mi poté pomohla kontak‑
tovat Ústav organické chemie na Masary‑
kově univerzitě, kde mi pan docent Kamil
Paruch nabídl letní stáž na nadcházející
prázdniny.
Jaká byla náplň tvojí práce?
Náplň mojí práce spočívala převážně
v práci v laboratoři, kde jsem prováděla na‑
sazování organických reakcí. Pokud se sku‑
tečně podařilo získat produkt, bylo nutné
jej izolovat ze směsi, což znamenalo využí‑
vání různých separačních metod. Produkty
několikastupňových organických syntéz
z výzkumu jsou testovány na biologickou

aktivitu a později mohou být použity jako
potencionální léčiva.
Musím přiznat, že ze začátku jsem si
nebyla zcela jistá, zda to vůbec zvládnu.
Nicméně díky obětavému a laskavému pří‑
stupu pana doktora Lukáše Maiera, který
mě „měl na starosti“, a jeho kolegů jsem se
naučila v laboratoři fungovat, a dokonce
získala nějakou jistotu.
Kolik hodin jsi trávila v laboratoři?
Průměrně jsem prací v laboratoři strávi‑
la denně tak kolem šesti hodin. Ale upřím‑
ně řečeno čas utíkal velmi rychle a někdy
jsem měla až dojem, že bych tam mohla
trávit bez problému klidně ještě delší čas
(směje se).
Co ti pobyt v laboratoři přinesl?
Hlavně nové zkušenosti a trochu větší jis‑
totu při práci v laboratoři. Ale lhala bych, kdy‑
bych hovořila pouze o profesionální a pra‑
covní stránce, protože čas strávený na MUNI
mi přinesl i seznámení se zajímavými a velmi
často vstřícnými a laskavými lidmi, kteří mi
s ochotou pomáhali. Kromě toho jsem si vel‑
mi vážila lidského přístupu a upřímnosti.
Čemu se chceš po maturitě věnovat?
Pokud všechno dopadne dobře, tak
bych po maturitě ráda šla studovat chemii.
To, že se jí chci skutečně věnovat, jsem si
ověřila právě o prázdninách.

Anežka Hudecová

Foto: Gymnázium Žďár

Splnila tato stáž tvoje očekávání?
Ano, i když spíš bych řekla, že předčila má
očekávání. Než jsem se dostala ke skutečné‑
mu výzkumu, nebylo pro mě úplně snadné
představit si, jak práce v laboratoři opravdu
vypadá. Díky času strávenému na stáži jsem
pochopila, jak to v laboratoři chodí, a ujasni‑
la si svoje priority do budoucna.
Klára Ptáčková, Gymnázium Žďár

Učitelé se vzdělávají v různých koutech Evropy
Spojené království, Finsko, Španělsko.
I tam se vzdělávají učitelé naší školy. Že
nevěříte? A přitom je to tak jednoduché.
Stačí, když se sejde pár učitelských nadšenců, kteří se chtějí dál vzdělávat, nebojí
se cestovat, touží poznávat nové země,
jejich kulturu a tradice a především se
chtějí učit, jak učit. A díky mezinárodnímu
projektu z programu Erasmus+ KA1 následně všechno to poznání, které získají,
předávají dál svým kolegům a především
studentům.
Naše cesty vzdělávání se tentokrát začaly
odvíjet na stránkách School Education Ge‑
taway, kde jsme si z pestré nabídky vybrali
kurzy, které svou náplní odpovídaly našemu
záměru – posunout se zase o krok dále při
uplatňování metody CLIL (vyučovací meto‑
dy založené na výuce odborného předmě‑
tu prostřednictvím cizího jazyka) ve výuce
přírodovědných předmětů na naší škole.
Jednalo se o kurzy Creative Teaching in the
Secondary CLIL Classroom v Oxfordu, Tea‑
cher Training on STEM Education v Granadě
a Get up with Sciences v Joensuu. Náš spo‑
lečný projekt CLIL and Science, Hand in Hand
mohl začít.
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Všechny kurzy byly v prvé řadě zaměřeny
na seznámení se se samotnou metodou CLIL,
s jejími přednostmi i nedostatky. Nejvíce času
však bylo věnováno praktickému používá‑
ní této metody ve výuce – všichni účastníci
kurzu byli zapojováni do různorodých aktivit
využívaných v rámci této metody. A, což je
v tomto případě samozřejmé, vše probíhalo
v angličtině. Vzhledem k mezinárodnímu slo‑
žení všech skupin to ani jinak nejde.
Neodmyslitelnou součástí všech kurzů
bylo také propojení s městy, ve kterých se
konaly. První z nich, Oxford, je úžasné město,
město cyklistů, studentů, Harryho Pottera,
anglické historie i novodobých dějin světo‑
vých. Proto byly všemi účastníky oceňovány
hlavně komentované odpolední prohlídky
města i návštěvy základních a středních škol.
Finsko je zemí, která je považována za
Mekku kvalitního školství. Účastníci kurzu se
seznámili se systémem výuky, rozdíly i para‑
lelami s českým školstvím. Došlo také na srov‑
nání technického i stavebního vybavení škol.
Největší ohlas našla opět možnost přímo se
účastnit výuky a připravit pro žáky worksho‑
py v rámci přírodovědných předmětů, napří‑
klad na téma „statika a stabilita konstrukcí
a staveb“.

Škole a praktickému využití získaných do‑
vedností využívaných v metodě CLIL se pak
nevyhnuli ani ti, kteří vycestovali do Španěl‑
ska a zúčastnili se kurzu v andaluské Grana‑
dě, přímo pod historickou Alhambrou. Zde
pronikli do atraktivní metody STEAM, což je
propojení výuky „Science, Technology, En‑
ginneering, Mathematics“ s uměním „Arts“
a vytvořili mezinárodní tým, který zpracoval
multioborové téma „Steam at the stream“
pro využití ve výuce.
Třešničkou na našem projektovém dortu
se stal jeden z červnových dnů, který jsme
věnovali aplikaci získaných poznatků na
prostředí české školy. Žáci primy se seznámi‑
li s přírodními živly a v odborné učebně, na
školním dvoře a v terénu studovali vlastnosti
půdy, rychlost vody a sílu větru.
Kurzy jako takové byly pro všechny zú‑
častněné pedagogy velikým přínosem. Ať už
po stránce jazykové, či odborné. Všichni už se
ale těšíme, že se po úspěšné aplikaci meto‑
dy CLIL do výuky a odeznění koronavirových
opatření budeme moci pustit do nových
projektů. Třeba do již připravené spolupráce
s dalšími školami v Chorvatsku, Polsku, Finsku
či Německu v prostředí eTwinningu.
Roman Veselský, Gymnázium Žďár

Poprosili jsme o reakci některé žáky
z prvního ročníku oboru cukrář.
„Bylo to tu skvělé, se spolužáky ze SŠG AK
jsme se více seznámili a skamarádili. Učitelé
vymysleli opravdu zábavný a pestrý program:
kromě různých soutěží a her pro nás byly připraveny krátké procházky po okolí, třeba k Pilské nádrži nebo na Zelenou horu. Po návratu
z procházky si každý z nás udělal svoji vlastní
pizzu. A to byla paráda! Těsto bylo nachystané
z předchozího dne a zdobení pro nás bylo vel-

Studenti na adaptačním kurzu

kou zábavou. Pomyslnou třešničkou na dortu
celého kurzu byla cukrová vata a popcorn,
které jsme si sami vyrobili v závěru kurzu na
školním dvorku. Sladkou vůni barevného popcornu si budeme dlouho pamatovat. Něco

Foto: SŠGAK

takového jsme opravdu nečekali a tak řečený
„adapťák“ jsme si nesmírně užili.“
Reakce z pera studentů prvních ročníků
(obor cukrář) na adaptační kurz Střední gastronomické školy Adolpha Kolpinga.

Zahraniční podporovatelé odborného školství na „Obchodce“
Všichni, kteří jsme svůj profesní život zasvětili práci ve školství, již dlouho víme,
že podoba našeho vzdělávání se musí
změnit. Situace v jarních měsících letošního roku jen vytáhla více na povrch všeobecně známá fakta.
Tento úkol si kladou všechny vyspělé
vzdělávací systémy. Právě proto se zave‑
dená dánská nadace The Velux Foundati‑
on rozhodla věnovat do roku 2028 značné
finanční prostředky na rozvoj odborného
vzdělávání ve střední a východní Evropě.
Byli jsme velmi potěšeni, že námi po‑
daná projektová žádost byla kladně přijata
a od 1. září 2020 do 31. srpna 2025 budeme
zlepšovat podmínky vzdělávání na naší ško‑
le nejen s významnou finanční podporou,
ale i se zkušenostmi dánských odborníků.

Úspěch je o to větší, že jsme teprve druhou
podpořenou školou v České republice. Vel‑
mi si toho vážíme!
S projektem „Let’s Open the Door for Fu‑
ture“ chceme budovat odbornou školu 21.
století.
K žádné změně nemůže dojít bez kvalit‑
ních pedagogů. Během následujících 5 let
se zaměříme na jejich intenzivní individuální
profesní rozvoj, plán osobního růstu, jazyko‑
vé a odborné vzdělávání doma i v zahraničí.
Všichni žáci budou po celou dobu stu‑
dia v kontaktu s karierovým průvodcem.
Znamená to soustavnou tvorbu jejich pro‑
fesních portfolií, individuální testování, po‑
radenství i úzkou nadstandardní spolupráci
s rodiči. Kromě exkurzí a praxí nás budou
navštěvovat personalisté a provádět žáky
úskalím nástupu do praxe. Zájemci si vytvo‑

ří a obhájí podnikatelské záměry, z nichž dva
budou každý rok finančně podpořeny.
Propojování výuky s praxí a hlavně výmě‑
na zahraničních zkušeností je podle názorů
odborníků i našich dánských partnerů pro
budoucnost našich dětí zásadní. Proto bude
během trvání projektu 100 žáků absolvovat
21 dní na zahraniční stáži ve svém oboru.
Díky plánovaným modernizacím odbor‑
ných pracovišť budou mít žáci skvělé pod‑
mínky pro svoje vzdělávání. Zároveň mohou
lépe prezentovat svoje dovednosti na veřej‑
nosti, a tím podporovat tolik potřebné po‑
vědomí o významu odborného vzdělávání.
Od 1. září 2020 u nás tedy otevíráme
dveře budoucnosti. Rádi Vás v nich kdykoli
uvítáme.
Jana Rudelová
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Vůně dřeva, květin a radost z pracovních činností, to je osvědčený
lék na blbou náladu
Využíváme toho a poznali jsme, že dokážeme v základních i mateřských školách
i s dodržováním zpřísňujících podmínek
pro výuku udržet tvůrčí prostředí ve
vzdělávacím procesu.
Pochvalujeme si zářijové počasí. Jak to
jen jde, jsou učitelé se svými žáky ve spor‑
tovním areálu, na dvorku, pozemcích, v za‑
hradě, skleníku, dílnách, nebo se svými vy‑

chovatelkami a asistentkami na vycházkách.
Připojená fotografie je toho dokladem.
Jsme rádi, že s mimoškolními aktivitami po‑
máhají ostatní. Jedničkou přes aktivity je samo‑
zřejmě ACTIVE. Z mnohých ostatních mne napa‑
dají třeba kroužky VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou,
zvláště ten s názvem „Krása a vůně dřeva“.
Nebojte, určitě to ve školách na podzim
dáme.
Jaroslav Ptáček, ZŠ Švermova 4

Zahrádka na ZŠ Švermova 4

Foto: ZŠ Švermova 4
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Vaše ﬁtko v srdci Žďáru !

Inzertní příloha
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navys
www.koru

VYZVEDNĚTE SI PRŮKAZKU S MAPKOU
UMÍSTĚNÍ SOCH, NAVŠTIVTE ALESPOŇ
15 Z NICH, NECHTE SI DÁT ZA KAŽDOU
SOCHU RAZÍTKO A OBDRŽÍTE
DROBNÝ DÁREK.

www.activezdar.cz

776 308 072

www.korunavysociny.cz

JEDNODUŠE
VÝHODNÁ NABÍDKA
Vyměňte u nás svůj automobil za mladší.
Ke každému ročnímu vozu z nabídky ŠKODA Plus
Vám přidáme spoustu výhod. ŠKODA Plus.
Ojeté vozy bez obav.
www.skodaplus.cz

XAVER
A HOST
pondělí–čtvrtek
13.00–14.00

Y

ociny.cz

PRŮKAZKU SI MŮŽETE VYZVEDNOUT
na informačních centrech v Bystřici nad Pernštejnem, v Nedvědici, v Novém
Městě na Moravě, na Šiklově mlýně, ve Žďáře nad Sázavou (budova staré
radnice) a na Zámku ve Žďáře nad Sázavou (muzeum nové generace).

@korunavysociny

ŠKODA FABIA COMBI
1,0 TSI/81 KW
Cena

Talk

show
!

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

269 000 Kč

Do provozu

6/2018

Tachometr

18 351 km

ŠKODA OCTAVIA
1,5 TSI/110 KW
Cena

ŠKODA Financial Services

ochami

479 000 Kč

Do provozu

11/2018

Tachometr

23 611 km

ŠKODA SUPERB COMBI
2,0 TDI/110 KW
Cena

699 000 Kč

Do provozu

11/2018

Tachometr

22 809 km

Žďár n. Sázavou | R-VYSOC
96.5 FM | 87.9 FM
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Zaostřeno na Žďár 2020

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

II. Zaostřeno na ubývající světlo
(zasílejte do 23. října 2020)

Vyhodnocení!

Na říjen jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na ubývající
světlo. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 23. října 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.

V září 2020 bylo do soutěže zasláno 22 fotografií s te‑
matikou vzpomínek z cest. Vítězem zářijového kola fo‑
tografické soutěže se stala Věra Šmerdová. Gratulujeme!
Autorka vítězné fotografie byla odměněna dvěma poukázkami
do Kina Vysočina.

XII. Zaostřeno na vzpomínky z cest

Vaše redakce Žďárského zpravodaje

NAJDI SI SVŮJ KROUŽEK!
ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU
JAZYKOVÉ

SPORTOVNÍ
HUDEBNÍ

VÝTVARNÉ

PŘÍRODOVĚDNÉ

NEW

87. 9 FM

R-VYSOC | vysocina.rozhlas.cz

TANEČNÍ
TECHNICKÉ

Zdar_Zijeme_tu_s_vami_inz_179x128_N3.indd 1
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Více informací na: activezdar.cz

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
středa 7. a čtvrtek 8. října, 9.00
Do hajan – Divadlo Drak (MD)

KULTURNÍ AKCE
středa 7. října, 18.00
Promítej i Ty! – Běloruský sen (KMJS)

úterý 13., 20. a 27. října, 15.30-17.00
Malý muzejník (ZŽ)

čtvrtek 15. října, 19.00
Jam session s Láďou Výmolou (JC)

středa 14. a čtvrtek 15. října, 9.00
Povídání bez mluvení – Divadlo Mimos Praha (MD)

sobota 17. října, 8.00-11.30
Žďárský farmářský trh (NR)

sobota 17. října, 16.00
Křemílek a Vochomůrka – Divadlo Scéna Zlín (MD)

neděle 18. října, 20.00
Akvarteto – W. A. Mozart: Bastien a Bastienka (ZŽ)

středa 21. října a čtvrtek 22. října, 9.00
Bubnování do škol – Wildsticks (MD)

čtvrtek 22. října, 16.00
Filmový večer s Janem Amosem Komenským (HK)

pondělí 26. října, 14.00
Halloween – tvůrčí dílna Zdeňky Formánkové (KMJS)

neděle 25. října, 19.00
Country jam session (JC)

sobota 31. října, 15.00
Lollipopz – Velká show (DK)

pondělí 26. října, 19.00
Screamers – Poslední zvonění (MD)

SENIORŮM
pondělí 5. října
8.00-9.30 Jan Kuča: Lidový kroj žďárských hor (KMJS)
10.00-11.30 Marie Žilová: krojové panenky (KMJS)
9.30 Podzimní tvoření – ručně šité dekorace (SP)
13.00 Ruční výroba mýdel s bylinkami (SP)

středa 27. října, 15.00
Pietní akt v Den vzniku Československa (NR)

úterý 6. října, 9.30
Cestovatelská přednáška – Lurdy (SP)
úterý 27. října, 9.30
Alkohol, léky a počítače v životě seniorů (SP)
DUCHOVNÍ AKCE
pátek 16. září, 19.00-21.00
Nikodémova noc (ZH)
KONCERTY
úterý 6. října, 19.30
Ewa Farna – Málo se známe Tour 2020 (DK)

čtvrtek 29. října, 19.00
Jam session s jazzovým doprovodem (JC)
sobota 31. října, 10.00-19.00
Den dýní (ZŽ)
VZDĚLÁVACÍ AKCE
čtvrtek 8., 15., 22. a 29. října
Chytrá ruka – říjnové workshopy (ZŽ)
pondělí 5., 12., 19. a 26. října, 19.00
Jazzmine kvíz (JC)
středa 7. října, 9.00-11.00
Setkání pečujících (SP)
čtvrtek 8. a 22. října, 16.00
Podzimní předporodní kurz (RCS)

středa 7. října, 19.00
Dělnická filharmonie (JC)

čtvrtek 8. října, 17.00
Po stopách jihomor. vojáků v Karpatech 1915 (KMJS)

úterý 13. října, 19.00
Tomáš Linka a Přímá linka (CTH)

středa 14. října, 9.30
Ekologické čištění domácnosti (FP)

neděle 18. října a 25. října
Nedělní komentované prohlídky (ZŽ)

čtvrtek 15. října, 16.00
Léčivá výživa (RCS)

úterý 20. října, 18.00
Žďárský swingový orchestr – Swing a nejen swing (KV)

čtvrtek 15. října, 17.00
Milan Václavík – Vietnam (KMJS)

úterý 20. října, 19.00
Najponk Trio (JC)

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

čtvrtek 22. října, 19.00
The Backwards – Beatles revival (MD)

CTH – Café U Tety Hany, ČD – Čechův dům, DK – Dům kultury, GSR – Galerie Stará radnice, FP – Family point, HK – Husova kaple,
JC – Jazzmine club, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KV – Kino Vysočina, MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky,
RCS – Rodinné centrum Srdíčko, SP – Senior point, ZH – kostel na Zelené hoře, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou

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

