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Představujeme Zelenou horu

Kostel na Zelené hoře na cestě 21� stoletím
Tento měsíc se v seriálu o Zelené hoře do-
čtete o zapsání Poutního kostela sv� Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře na prestiž-
ní seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO a o velkých událostech posledních 
tří dekád�

Se zapsáním poutního kostela na prestižní 
seznam nejváženějších památek světa začala 
nová kapitola tohoto mistrovského díla barok‑
ní gotiky. UNESCO otevřelo Zelené hoře nejen 
cestu prestiže, ale také zodpovědný přístup 
zahrnující povinnosti a respektování odborné‑
ho dohledu.

Cesta zpět do rukou církve
Okresní úřad Žďár nad Sázavou předal toto 

významné dědictví předků do správy Státního 
památkového ústavu v Brně v roce 2001. Ná‑
rodní památkový ústav (NPÚ) pečoval o  pa‑
mátku až do června 2013, kdy požádalo Br‑
něnské biskupství o vydání poutního kostela 
v rámci církevních restitucí na základě zákona 
o majetkovém vyrovnání s církvemi. Kruh se 
symbolicky uzavřel.

Církevní památka se vrátila zpět do ma‑
jetku toho, kdo ji před téměř třemi stoletími 
postavil, slavnostně vysvětil a dlouhé roky 
o architektonický skvost důkladně pečoval. Na 
sklonku srpna 2014 podepsali zástupci Národ‑
ního památkového ústavu, Římskokatolické 

farnosti Žďár nad Sázavou – II a Biskupství br‑
něnského dohodu o vydání kostela. 

Památkový areál je ve správě Římskoka‑
tolické farnosti Žďár nad Sázavou II. I za toto 
poměrně krátké období ušel kostel další výraz‑
nou cestu oprav, za které patří velké poděko‑
vání farnosti v čele s P. Vladimírem Záleským, 
zaměstnancům farnosti a také nadšeným a 
obětavým farníkům. 

Hřbitov musel pryč
Dvě složité, avšak citlivé kapitoly tohoto 

období oděly žďárskou hvězdu do původního 
barokního hávu. Prvním krokem byl závazek 
přemístění hrobů. Z původních více jak šesti 
set hrobů byly v některých případech přemís‑
těny pouze náhrobky, avšak ostatky zůstaly na 
původním místě. Jako němého svědka záchra‑
ny ponechali architekti změn pouze kamen‑
ný dvojhrob u zdi ambitu s  ostatky Bonifáce  
Procházky a Matěje Josefa Sychry. Prostor se 
tedy znovu stal loučkou pro poutníky.

Vykácení lesa a ničivá vichřice
Také druhá kapitola této novodobé histo‑

rie byla pro některé místní těžce stravitelná a 
vyvolala dokonce protesty. Vykácení stromů 
navrátilo původní barokní podobu a možnost 
obdivovat žďárskou hvězdu z širokého okolí. 
Po staletích se tak návštěvníkovi naskytl stej‑
ný výhled, kterým se kochali naši předkové a 

poutníci. Areál následně doplnily lavičky a dal‑
ší nezbytné prvky. 

Ironií osudu kostel přišel o střechu po ni‑
čivé vichřici. Na konci června v roce 2008 se 
Vysočinou prohnala vichřice, která poničila 
krovy a krytinu střechy kostela. Vítr byl tak sil‑
ný, že dokonce vytrhal trámy z krovu. Vichřice 
za sebou zanechala také desítky zdemolova‑
ných hrobů. Opravy střechy se protáhly a ješ‑
tě v říjnu pokrývala kopuli provizorně pouze 
plachta.

Zvony ke kostelu patří
Velkou slavností pro kostel na Zelené hoře 

byl také návrat zvonů, které byly odlity v ni‑
zozemském Astenu zvonařem Rudolfem Ma‑
nouškem a za bohatého obecenstva poprvé 
zazvonily v roce 2016. Původní zvony se do‑
čkaly smutného osudu a byly zrekvírovány. 

Věhlasný zvonař tak navázal na práci své‑
ho děda, který pro Zelenou horu odlil zvony 
ve své brněnské dílně před devadesáti lety. 
Dnešní návštěvník nebo poutník tedy slyší 
už z dáli zvon sv. Vojtěch, zvon sv. Zdislava 
a zvon sv. Cyril a Metoděj.

Obdiv získává u odborníků i laiků
Zájem o komentované prohlídky a historii 

tohoto jedinečného poutního areálu byl po 
celé období skutečně obrovský. Komento‑
vané prohlídky s průvodcem zde zajišťovaly 
různé instituce nebo odborně zaměřené spol‑
ky. Vedle zmíněného NPÚ patří vzpomenout 
např. Cisterciana Sarensis nebo také prohlídky 
organizované oddělením ŽĎAS. 

Zelená hora vždy lákala největší odborníky 
v oblasti architektury, a proto se ve Žďáře ko‑
naly početné odborné konference a semináře. 
Univerzitní  akademici z oblasti historie, dějin 
umění nebo architektury si zde často podávali 
ruce s prestižními znalci dalších oborů. 

Pomyslná cesta, kterou započal Václav 
Vejmluva, aby zajistil slávu a prestiž kostela, 
proto symbolicky pokračuje. Občas je trochu 
složitá, ale Zelená hora stále vábí, fascinuje 
a jako klenot přitahuje odbornou veřejnost, 
turisty a především místní milovníky této pa‑
mátky. Některé závazky jsou však stále otevře‑
né. Poutní areál stále čeká na důstojné zázemí 
nejen pro turisty.

Lenka Šimo

Vážení spoluobčané,
zdravím vás v  letních měsících, které 

jsou pro mnoho z nás příjemné svým po‑
časím a také tím, že v nich většinou tráví‑
me svoji zaslouženou dovolenou. Slyšela 
jsem rčení, že dospělý člověk čeká celý 
týden na pátek a celý rok na léto. Jen děti 
to neřeší a žijí tady a teď. Přála bych nám 
dospělým, abychom dokázali vždy žít pří‑
tomností a radovali se z každé maličkosti 
stejně jako děti. Abychom si dokázali od‑
počinout od náročného roku, který pro 
nikoho z  nás nebyl jednoduchý. Prožívali 
jsme neznámé situace a  setkání s  nezná‑
mou nemocí, přesto jsme to dokázali se 
ctí překonat. Teď v  létě se život vrátil do 
normálních kolejí a  můžeme plně užívat 
všech letních akcí, které v  našem městě 
probíhají. 

Léto je obdobím festivalů a hudebních 
vystoupení, ať už je to KoresponDance, 
Festival pod Zelenou horou, Horácký dž‑
bánek. V rámci Slavností jeřabin bude rea‑
lizováno mnoho odložených akcí. Všechny 

jsou uvedeny na našich stránkách a v na‑
šem zpravodaji. Já mám nejraději akce 
pro děti, protože už jsem babička a  ráda 
se s vnoučaty vracím do dětských let. Pro 
děti mohou být zajímavé letní dětské pro‑
hlídky zámku, je otevřená věž kostela sv. 
Prokopa s  komentovanými prohlídkami, 
naplno běží naše kino a bude i  letní kino 
na Libušíně. V  Regionálním muzeu jsou 
vystavené krojované panenky. Bude mno‑
ho sportovních akcí, třeba Na kole dětem 
Žďárskými vrchy, Dračí lodě nebo Pilman 
triatlon. Věřím, že si každý z vás najde to, 
co jej zaujme a  že prožijete krásné léto 
plné zážitků. 

V našem městě zároveň stále probíhají 
investiční akce, jako je rekonstrukce sídliš‑
tě Vodojem, opravy ve školách a školkách, 
některé cyklostezky dostaly nový povrch. 
Zároveň u nás probíhají akce cizích inves‑
torů. Ředitelství silnic a  dálnic opravuje 
ulici Jungmannovu a  Bezručovu. S  tím je 
spojeno omezení provozu, které je někdy 
nepříjemné. Ale opravit se to musí a já vě‑
řím, že vydržíte několik týdnů nepohodlí 
pro lepší povrchy silnic v našem městě.

Vážení spoluobčané, nerada píši o jed‑
né nepříjemné věci. Mnohokrát se vrací 
z úst a řádků opozice „kauza“ IV. základní 
školy a  ředitele Jaroslava Ptáčka v  perso‑
nálním sporu s  bývalou zaměstnankyní. 
Pan ředitel přijal před mnoha lety na dobu 
určitou jednu paní. Tato paní a její manžel 
se mu od té doby odvděčují tím, že školu 
stále žalují pro neplatnost ukončení pra‑

covního poměru. Všechny soudy, které 
proběhly, daly za pravdu panu řediteli, jen 
ten poslední, ústavní, vrátil celou kauzu 
na začátek. Nevěřte všemu, co kde kdo 
píše, a  zeptejte se přímo pana ředitele, 
který spoluvychoval řadu našich dětí. Tak 
jedině se dozvíte pravdu.

Přeji všem, aby se život již ustálil, aby 
se nevracely těžké časy, abychom byli 
všichni zdraví a  abychom prožili báječné 
léto se svými blízkými na svých oblíbe‑
ných místech.

Ludmila 
Řezníčková

místostarostka 
Žďáru nad Sázavou

Slovo místostarostky města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: O prázdninách vyrazte na trhy na náměstí
Hned dva trhy nás čekají během srp-
na� Každoroční Letní trh proběhne ve 
čtvrtek 12� srpna od 8�00 do 18�00 na 
náměstí Republiky�

Budete si moct vybrat s pestrého 
sortimentu, jako jsou proutěné a dře‑
věné výrobky, keramika i porcelán, by‑
tový textil i domácí potřeby, rukodělné 
dárkové předměty, hračky i cukrovinky 
nebo koření…výběr je opravdu široký. 

A předposlední prázdninovou sobo‑
ru, konkrétně 21. srpna, nás čeká další 
ze Žďárských farmářských trhů. Stejně 
jako červencový, bude i tento trh rozší‑
řen o více rukodělných výrobců. Žďár‑
ské farmářské trhy proběhnou také v 
září a říjnu. 

 (red) Žďárské farmářské trhy Foto: Hana Vykoukalová

Kostel na Zelené hoře se vzrostlými stromy Foto: Stanislav Mikule

Opravy kostela po vichřici Foto: Stanislav Mikule
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Milí Žďáráci,
bohužel musím dnešní Poznámky z rady 

začít velmi smutně. V reakci na tragédii 
způsobené tornádem na jižní Moravě rada 
navrhla a zastupitelstvo následně bleskově 
schválilo finanční dar čtyřem nejvíc posti‑
ženým obcím. Do Hrušek, Lužic, Mikulčic 
a Moravské Nové Vsi putovalo 400 tisíc 

korun. Zemřelým však pomoci již nikdo 
nemůže. 

… a dále to pozitivní
Výběrem nového pojistitele městského 

majetku a pojištění odpovědnosti za újmu 
se podařilo ušetřit nemálo prostředků. Eko‑
nomicky nejvýhodnější nabídku podala 
Kooperativa pojišťovna.

Byli vybráni dodavatelé pro rekonstruk‑
ci Ječmínku, sprch a WC tělocvičny 3. ZŠ 
a vybavení odborných učeben na 4. ZŠ. 
Všechny tyto akce proběhnou s dotační 
podporou v tomto roce.

Schválení smluv školských projektů Šablo‑
ny III z operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání umožňuje našim základním ško‑
lám čerpat prostředky pro modernizaci vzdě‑
lávání našich dětí, zlepšení výuky znevýhod‑

něných a další profesní růst pedagogů.
Podrobně jsme se na radě věnovali ob‑

lasti dětských hřišť ve městě – jejich rozvo‑
ji, údržbě, umístění, modernizaci a dlouho‑
dobé udržitelnosti. Následovalo stanovení 
priorit pro tento a příští rok i s využitím 
prostředků získaných z Fondu Vysočiny – 
Dětská hřiště.

Mimořádně rada řešila aktualizaci vý‑
běrového řízení pro dodavatele stavby – 
Nádražní, městská třída – pěší zóna, aby 
mohly vlastní práce začít co nejdříve v 
tomto roce.

Nakonec bych nám všem chtěl popřát 
pohodové léto v této nepohodové covi‑
dové době. A nezapomeňte. Očkování je 
cesta, která vede k cíli. 

Děkuji vám. 

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Jan 
Mokříš

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Žďár nad Sázavou dobývá podnikatelský trůn na Vysočině
Žďár nad Sázavou je nejlepším městem 
z  hlediska podnikatelského potenciálu 
v celém Kraji Vysočina� Podnikání se daří 
velmi dobře také v  Humpolci a Velkém 
Meziříčí� Ukázaly to výsledky srovnáva-
cího výzkumu Město pro byznys 2020� 
Analytici agentury Datank v  něm hod-
notí všech 205 obcí s rozšířenou působ-
ností v  České republice a  městské části 
Hlavního města Prahy�

Žďár nad Sázavou předstihl ostatní 
v přístupu veřejné správy

Za letošním úspěchem Žďáru nad Sáza‑
vou stojí v  kraji vysoce nadprůměrný ná‑
růst počtu ekonomických subjektů a  také 
nadprůměrný počet firem v  přepočtu na 
tisíc obyvatel. Z  ekonomických ukazatelů 
je třeba vypíchnout nadprůměrný podíl vý‑
dajů, které radnice věnuje na oblast bydle‑
ní, stejně jako na veřejnou dopravu. Přede‑
vším se ale dvacetitisícové město dostalo 
na špici díky výborným výsledkům v  části 
výzkumu, která se zabývá přístupem veřej‑
né správy. Ze všech patnácti měst na Vyso‑
čině má třetí nejlepší webové stránky z po‑
hledu podnikatele, druhý nejlepší scóring 
úředních hodin, tedy počet úředních hodin 
a vůbec nejlépe dopadl Žďár v testu elek‑
tronické komunikace. Ten prostřednictvím 
několika vln fiktivních podnikatelských do‑
tazů ověřuje kvalitu a  včasnost odpovědí, 
které odcházejí směrem k podnikatelům ze 
živnostenského úřadu.

„Pro nás je ocenění velkým závazkem 
do budoucna, protože Žďár nad Sázavou 
vidí v byznysu jeden z klíčových aspektů pro 
rozvoj města. K  tomu potřebujeme tři věci, 
a to práci, bydlení a služby. A právě v oblasti 
byznysu se snažíme systematicky přistupo-
vat k tomu, aby tady podnikání jak v malém 
a  středním segmentu, tak i  větší podniky 

měly dobré podmínky. Budu-li konkrétní, 
je to i  nově zbudovaná průmyslová zóna, 
kterou se snažíme profilovat jako místo pro 
podnikání pro inovativní byznys. Jako úřad 
se snažíme komunikovat s podnikateli, po-
řádáme neformální setkávání s podnikateli, 
a  získáváme tak důležitou zpětnou vazbu, 
co tady podnikatelům chybí, a  snažíme se 
na to reagovat,“ říká starosta Žďáru nad 
Sázavou Martin Mrkos.

Humpolec vyniká v  podnikatelském 
prostředí, ve Velkém Meziříčí se daří ma-
lému a střednímu podnikání

Stříbrný Humpolec podnikatelsky těží 
ze skvělé dopravní dostupnosti. Do úplné 
špičky se v regionu řadí počtem podnikate‑

lů, kterých také meziročně přibývá. Pracovní 
trh je stabilizovaný, dlouhodobě nezaměst‑
naných je v Humpolci skutečně velmi málo, 
i když obyvatel zde přibývá v regionu vůbec 
nejvíce. Město na to dokáže reagovat vyso‑
kým počtem dokončených bytů. Významný 
podíl na tom má samotná radnice, která 
právě na oblast bydlení vynakládá nadprů‑
měrný podíl výdajů. Třetí příčku obsadilo 
Velké Meziříčí, ve kterém je nadprůměrný 
počet malých a  středních podniků. Město 
podnikatele láká na v  rámci Vysočiny nižší 
daň z nemovitosti. Velkomeziříčskou radnici 
je možné pochválit za vysoký podíl výdajů 
věnovaných na vzdělávání a  také nadprů‑
měrné výdaje věnované na kulturu.

David Pavlát, Město pro byznys

Předávání ocenění Město pro byznys Foto: David Pavlát
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Cyklistická stezka podél náměstí a pěší zóny před školami
Zpracování Generelu dopravy pro měs-
to Žďár nad Sázavou už běží zhruba rok� 
Za tu dobu proběhly dopravní průzkumy 
v terénu i mezi občany města, vypracován 
byl matematický dopravní model všech 
druhů dopravy a  proběhla řada jednání 
mezi týmem zpracovatele a  nezávislými 
odborníky, kde se rozmýšlely varianty ře-
šení a pilovaly jednotlivé návrhy�

Generel dopravy míří na stránky Žďárské‑
ho zpravodaje. V  dnešním čísle si přiblížíme 
výsledky práce, které budou zajímat nejenom 
všechny chodce a cyklisty, ale potažmo i větši‑
nu obyvatel města. Výsledky budou prezento‑
vány i na setkání s občany v září letošního roku.

Kromě opatření v  oblasti cyklistické 
a  pěší dopravy se Generel zabývá i  řadou 
dalších témat, jakými jsou posouzení variant 
obchvatu města a na něj navazujících vnitř‑
ních propojení, regulace parkování nebo 
rekonstrukce i  přemístění autobusových 
zastávek pro lepší integraci městské a  regi‑
onální veřejné dopravy. O těch si však řekne‑
me více v dalších vydáních zpravodaje a také 
na webových stránkách generel.zdarns.cz.

Mluvíme‑li o  bezpečné a  atraktivní in‑
frastruktuře pro chodce a  cyklisty, záleží 
hodně na kategorii komunikace, která 
k  jejich pohybu slouží. Páteřní komunika‑

ce zůstanou vždy zatížené automobilo‑
vou dopravou, byť po dostavbě obchvatu 
v  nižších hodnotách dopravních intenzit. 
Opatření pro chodce a  cyklisty však mu‑
sejí být na takových komunikacích vždy 
připravována jako určitý kompromis pro 
všechny účastníky provozu.

Opatření v obytných oblastech
Naproti tomu na komunikacích v  rezi‑

denčních oblastech mají chodci a  cyklisté 
hrát prim; proto Generel dopravy navrhuje 
rozsáhlé zavedení dopravně zklidněných 
zón, kam se přesunou i některé ulice dosud 
nezklidněné (viz schéma D.2). Slibuje si od 
toho snížení rychlosti, větší přehlednost, 
zlepšení rozhledových poměrů, zvýšení 
počtu odstavných stání v ulicích zatížených 
parkováním.

• Zóna 30 znamená minimální stavební 
úpravy, ulice tedy stále zůstává rozdělená 
na chodník a  vozovku. Mění se však orga‑
nizace dopravy: namísto hlavní a  vedlejší 
komunikace platí přednosti zprava, nevy‑
značují se přechody pro chodce, více se 
využívá jednosměrného provozu při zacho‑
vání obousměrného provozu cyklistů. Do 
zóny 30 se mají přesunout ulice sběrného 
charakteru v  čistě rezidenčních oblastech 
s  napojením na soustavu obytných zón 
(např. Jamborova, Vnitřní, Květná, Okružní), 
ale také celé oblasti se smíšenou funkcí (by‑
dlení, školy, služby) ohraničené sběrnými 
komunikacemi (např. Přednádraží, západní 
centrum po Revoluční, okolí ulic Strojíren‑
ská, Smetanova, Horní, Dolní, Žižkova)

• Obytná zóna znamená maximální 
rychlost 20 km/h, pohyb chodců v  celém 
profilu komunikace a upouští se zde od roz‑
lišení chodníku a vozovky. Ve Žďáru budou 
tyto zóny vznikat v rezidenčních oblastech, 
kde již dnes je pouze úzký či chybějící chod‑
ník, nebo vozovka a chodník s minimálním 

či žádným výškovým rozdělením. Typickými 
lokalitami mohou být sídliště Klafar, Stalin‑
grad, Vodojem, Vysočany a  dále přímá na‑
pojení bytových domů podél ulic Libušín‑
ské, Neumannovy a Nádražní ulice.

• Cyklistická zóna je v českých podmín‑
kách poměrně novinkou. Jde o  místní ko‑
munikaci třídy C, která má významnou roli 
v cyklistické síti, ale nelze zde navrhnout cyk‑
listickou stezku ani vyhrazený jízdní pruh pro 
cyklisty. Cyklistům však dává větší ochranu 
a větší práva – hlavně možnost jezdit vedle 
sebe, přizpůsobit rychlost motorové dopra‑
vy rychlosti cyklistů a  regulovat parkování. 
Cyklistickou zónu navrhuje Generel v  Ná‑
břežní ulici.

• Pěší zóna, jak už název napovídá, je 
určená hlavně chodcům, kteří mají vždy 
přednost před ostatními účastníky silničního 
provozu. Chodci se zde můžou pohybovat 
po celé šířce ulice, obvykle bývá dodatkovou 
tabulkou umožněn i  vjezd cyklistům a  za 
určitých podmínek i dalším vozidlům (např. 
zásobování, taxi, apod.). Ve Žďáru chce Ge‑
nerel zavést pěší zóny i pro bezpečí dětí před 

školami, kam sice bude vjezd umožněn po 
většinu dne, avšak s výjimkou časů příchodu 
a odchodu dětí. Pěší zóny bychom tak měli 
potkávat nejenom v ulici Nádražní, ale také 
na Tvrzi, Veselské a  před 4. ZŠ a  5. ZŠ (tzv. 
„školní ulice“).

Opatření na páteřních komunikacích
Na zóny dopravního zklidnění pak na‑

vazují opatření na páteřních komunikacích, 
které využívají také chodci a cyklisté. Generel 
chce navázat na výhodu Žďáru jako města 
krátkých vzdáleností s  cílem zvýšit stávající 
nízký poměr využívání jednotlivých druhů 
dopravy – jízdní kolo má podíl jen 5 % cest 
a chůze pak dalších 23 % cest. Proto je prio‑
ritou zlepšení podmínek pro dopravní funkci 
cyklistiky (cesty do práce, do školy, za služba‑
mi) s  ohledem na návaznosti na extravilán 
(trasy do okolních obcí a přírody).

Neklade však nerealistické síle, naopak 
se snaží o zohlednění investičních možností 
města. Proto se nesoustředí ani tak na  zři‑
zování samostatných cyklostezek (byť i  ty 
jsou navrženy), ale spíše na úpravu pomocí 

dopravního značení bez větší přestavby ce‑
lých ulic (cyklopruhy, povolená jízda cyklistů 
po chodníku, odstranění dnešních zákazů 
vjezdu, úprava povrchu), s  doplněním řady 
bodových opatření (přejezdy pro cyklisty, 
vyčkávací prostory v  křižovatkách). Generel 
se tak snaží zohlednit při návrhu různé typy 
cyklistů – někteří preferují rychlý průjezd, jiní 
naopak bezpečný průjezd, proto chce umož‑
nit možnost volby jízdy ve vozovce i po sa‑
mostatné komunikaci (viz schéma G.1).

Nejviditelnějším opatřením pro cyklisty 
bude zřízení cyklistické stezky podél vý‑
chodní strany náměstí Republiky. Využít 
chce stávajícího širokého chodníku, v užších 
místech pak počítá s náhradou parkovacích 
míst či posunem autobusové zastávky.

Cílem je napojit dobře dostupnou lo‑
kalitu kolem kulturního domu a polikliniky 
novými přejezdy pro cyklisty (viz schéma 
D.3) na plánovanou cyklostezku přes ná‑
městí, odkud pak cyklista bude pokračovat 
do ulice Nerudovy a následně Jamské přes 
přestavěnou křižovatku, nebo podél ulice 
Brněnské s  odbočkou do sídliště Palacho‑
va. Počítá se i s cyklistickými propojkami ve 
směru západ a  východ, například do ulice 
Husova či k Vodojemu.

Mezi zcela novými cyklostezkami na‑
jdeme spojení ulice Jamské na Mělkovice 
a  dále na Nové Město na Moravě, vedené 
podél železniční trati. Kratší propojky pak 
vznikají mezi ulicemi Jamská a  Novoměst‑
ská (přímo navazující na Jamborovu), V Lís‑
kách a Vodárenská nebo ze Zelené hory pří‑
mo do ulice Polní.

Vyhrazené cyklopruhy budou vyznače‑
ny jak podél stávajících ulic (Sázavská, No‑
voměstská, Nádražní), tak by se měly stát 
standardem i na všech plánovaných komu‑
nikacích (propojení Brněnská  – Jamská  – 
Novoměstská, Wonkova  – Neumannova 
nebo napojení Libické ulice do Bezručovy). 
Na užších komunikacích, kde není dostatek 
prostoru pro cyklistické pruhy, vzniknou 
alespoň integrační opatření v  prostoru 
křižovatek (příkladem mohou být ulice Re‑
voluční, Strojírenská, Smetanova, Neuman‑
nova, Jamská). Pro bezpečné převedení 
příčných vazeb, případně také pro bezpeč‑
né sjetí a  najetí do cyklistických pruhů ve 
vozovce, vznikne ve městě 12 cyklistických 
přejezdů (viz schéma G.1).

Samozřejmostí u každé veřejné budovy 
by pak měl být dostatečný počet cyklistic‑
kých stojanů ve tvaru obráceného písmene 
U, které bezpečně kolo udrží, lze je dobře 
uzamknout a  vyhoví jízdním kolům všech 
velikostí, včetně poměrně těžkých elektro‑
kol. Zaměstnavatelé pak mohou vyjít městu 
vstříc nabídkou bezpečného odstavení kol 
ve svých provozovnách, spolu s  minimál‑
ním zázemím, jakou je šatna či sprcha.

Daniel Šesták, Mott MacDonald

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou
Vize a návrh
Duben 2021

D.2 Schéma dopravně zklidněných zón
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G.1 Opatření na cyklistické infrastruktuře

Legenda
Segregace

samostatná stezka

samostatná stezka (novostavba)

stezka podél komunikace

stezka podél komunikace (novostavba)

vjezd na chodník podél komunikace

Integrace

cyklopruhy

cyklopruhy (novostavba)

integrace min. na křižovatkách

obchvat

bodová úprava

Číslo 
bodové 
úpravy

Popis

B1 nový cyklopřejezd, koordinace viz 
rekonstrukce křižovatky

B2 doplněné cyklopřejezdy v křižovatce

B3 vytvořit cyklopřejezd, průjezd průčelím 
domu - "cyklisto, sesedni z kola"

B4 vytvořit cyklopřejezd
B5 vytvořit cyklopřejezd

B6 vytvořit přechod a přejezd pro cyklisty přes 
Horní ul.

B7 integrace na křižovatce, vyhrazený pruh 
pro bus+cyklo

B8 rozšířit stezku na min. 3 m

B9 integrace v křižovatce, návaznost na 
stezku Jihlavská

B10 vytvořit průjezd a návaznost z cyklotrasy 
4369 na cyklotrasu Z1

B11 vytvořit cyklopřejezd dle vedení cyklotrasy 
Z1

B12 výstavba lávky, návaznost na cyklostezku 
podél tratí do Mělkovic

B13 integrace v křižovatce, návaznost na 
stezku od hasičů k ul. Jamborova

B14 integrace v křižovatce
B15 integrace v křižovatce
B16 integrace v křižovatce
B17 vytvořit cyklopřejezd
B18 povolit vjezd, rozšířit stezku
B19 integrace v křižovatce

B20 vytvořit cyklopřejezdy dle vedení 
cyklotrasy Z1

B21 návaznost Libušínská-stezka, vysoké 
obruby

B22 povolení vjezdu, rozšíření stezky
B23 integrace, koordinace s rekonstrukcí
B24 integrace

B25 upravit zeleň překrývající vyznačení 
cyklotrasy

B26 nevyhovující lávka, návaznost na přírodní 
cyklotrasu

B27
integrace v rámci křižovatky s návazností 
na cyklostezku ke ŽĎASu, kde je nutné 
povolit vjezd

B28 povolit vjezd
B29 odstranit matoucí cyklopiktogramy
B30 povolit vjezd
B31 vytvořit cyklopřejezd

B32 integrace, návaznost na novou komunikaci 
Libická

B33 vytvořit cyklopřejezdy dle vedení 
cyklotrasy Z1

B34 rozšířit a zpevnit úzkou štěrkovou propojku

B35 napojit ulici Uhlířskou na cyklostezku

B36 vytvořit cyklopřejezd a propojit na 
cyklostezku podél Brodské ulice

B37 vytvořit cyklopřejezd

Schéma D.3 - Návrh úpravy křižovatky u kulturního domu Foto: Mott MacDonald

Generel dopravy se představuje

Schéma G.1 - Cyklistická opatření Foto: Mott MacDonald

Schéma D.2 - Opatření v obytných oblastech Foto: Mott MacDonald
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S parkovištěm na Purkyňově ulici vzniklo 
přes 120 parkovacích míst za dva roky
V  červnu byla dokončena stavba dalšího 
parkoviště v  potřebných lokalitách, ten-
tokrát na Purkyňově ulici� Počet nových 
parkovacích míst za poslední dva roky tak 
přesáhl 120� Na Purkyňově ulici vzniklo 15 
nových parkovacích míst ve dvou parko-
vacích stáních�

S přibývajícími auty a houstnoucí dopra‑
vou se ve městě stále hůře parkuje. Město se 
snaží alespoň v problémových lokalitách bu‑
dovat nová parkovací místa.

Jejich vznik je ale často komplikovaný. Ně‑
kde vadí parkování sítě, jinde vzrostlá zeleň. 
Se sítěmi často nejde nic nadělat, a tak jsou 
vybírána místa, kde má „překážející“ zeleň co 

nejmenší hodnotu. Příkladem může být prá‑
vě nové parkoviště na Purkyňově ulici, které 
vyrostlo v úzkém a nepříliš úrodném travna‑
tém pásu mezi silnicí a plotem.

I  přes komplikace se takové lokality daří 
nacházet. Celkem bylo za poslední dva roky 
vybudováno přes 120 parkovacích míst na již 
zmíněné Purkyňově ulici a na ulicích Palacho‑
va, Chelčického, Okružní horní, u autobuso‑
vého nádraží a v rámci rekonstrukce sídliště 
jsou rozšiřována parkoviště i na Vodojemu.

Stavba parkoviště na Purkyňově ulici stála 
asi jeden milion korun. Obdobně jako u dal‑
ších parkovišť byla použita vsakovací dlažba. 
Samotná výstavba trvala pouhé tři týdny.

Purkyňova 15

Okružní horní 10

Autobusové nádraží 27

Chelčického 12

Palachova 15+32+4

Vodojem-Pelikánova z cca 28
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Od začátku roku zmizelo z ulic už 36 vraků
Za prvních šest měsíců letošního roku 
zmizelo z  města už 36 vraků, dalších 
pět v současnosti úřad řeší� Odstraňo-
vání autovraků je věčný boj, protože ve 
chvíli, kdy město část vraků odstraní, 
další se ve městě objeví�

Největší množství vraků, celkem jede‑
náct, zmizelo z centra města, tedy z místní 
části ZR 1, v závěsu se ZR 2 ač ZR 4 s po‑
čtem devíti vraků.

S odklízením vraků se výrazně pohnulo 
při jarním úklidu, během kterého jich bylo 
odklizeno jedenáct.

Město má od loňska lepší možnosti, jak 
se vraku zbavit

Po změně zákona v  minulém roce 
dostaly obce do ruky nové nástroje, jak 
se vraků zbavit. Zásadní změnou prošla 
definice autovraku, která ho popisovala 
jako: „…silniční vozidlo, které je pro záva‑

dy v  technickém stavu zjevně technicky 
nezpůsobilé k provozu na pozemních ko‑
munikacích a obnovení způsobilosti by si 
vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu 
podstatných částí mechanizmu nebo kon‑
strukce silničního vozidla…“. Naplnit tuto 
definici nedokáže skoro žádný vrak, pro‑
tože se v  praxi jednalo například o  silně 
poškozenou karoserii nebo chybějící mo‑
tor. I  vraky bez kol, s  vymlácenými okny, 
chybějícími plechy a  postižené značnou 
korozí tak nešlo považovat za vraky.

V  současnosti je možné považovat za 
vrak vozidlo, které má více než šest měsíců 
propadlou technickou kontrolu. Ve chvíli, 
kdy úřad vrak identifikuje, vyzve provozo‑
vatele k  jeho odstranění mimo pozemní 
komunikaci. Pokud provozovatel ani po 
dvou měsících vozidlo neodstraní, je úřad 

oprávněn vozidlo odtáhnout a  majiteli 
tuto skutečnost oznámit. Pokud ve lhůtě 
tří měsíců majitel nereaguje, může úřad 
rozhodnout o  veřejné dražbě. Náklady 
spojené s odstraněním vraku jsou po ma‑
jiteli vymáhány, což se ale často nezdaří.

Město má možnost využít i  zákona 
o  odpadech v  případě, že opuštěné vo‑
zidlo mimo komunikaci poškozuje nebo 
ohrožuje životní prostředí, nebo narušuje 
estetický vzhled obce, přírody nebo kra‑
jiny a  zároveň splňuje definici odpadu, 
tedy například věci, která není využívána 
k  původnímu účelu. Prokázat naplnění 
dle tohoto zákona je ale výrazně nároč‑
nější než zmíněných šest měsíců od pro‑
padnutí technické kontroly.

(red)

ŘSD opravuje silnici I/37 u Zimního stadionu
Omezení dopravy na silnici I/37 v úse-
ku Jungmannovy a  Bezručovy ulice 
začalo 12�  července a  bude trvat do 
30�  srpna� Ředitelství silnic a  dálnic 
(ŘSD) bude opravovat povrch a podlo-
ží silnice� Ještě letos by měl být hotový 
úsek až k baroknímu mostu�

Rekonstrukce probíhá ve čtyřech eta‑
pách vždy v jednom pruhu. Dopravu řídí 
semafory. V  průběhu rekonstrukce jsou 
semafory na křižovatce Dolní‑Wonkova‑
‑Jungmannova‑Sázavská vypnuty.

„Předmětem akce je obnova krytu vo-
zovky (tl. 120 resp. 130 mm) s  lokální sa-
nací konstrukčních vrstev vozovky včetně 
výměny podloží (do hl. 1 120 mm) sil. I/37 
ve Žďáře nad Sázavou. Délka úpravy je 
2438 m. V  rámci opravy dojde k  obnově 
krytových, resp. konstrukčních vrstev vo-
zovky (niveleta vozovky zůstane zachová-
na), odebrání krajnic a vybudování nových 
krajnic, výměny silničních obrubníků, ob-
novení funkčnosti odvodnění a  přilehlých 
příkopů (vyčištění propustků, dešťové ka-
nalizace),“ popisuje práce na silnici ŘSD 
na svém webu.

Podle informací z ŘSD bude do konce 
příštího roku opravený i  zbytek průtahu 
městem od zimního stadionu až po vý‑
jezd z města směrem na Stržanov.

Dopravní opatření na Vysočanech
V  souvislosti s  omezením provozu 

bude v  Luční ulici maximální povolená 
rychlost snížena na 30 km/h. Případná 
další opatření bude město doplňovat na 
základě aktuální situace.

Žádost města o  vyloučení nákladní 
automobilové dopravy

Město v  rámci připomínek uzavírky 
zažádalo, aby nákladní automobilová 
doprava byla vedena objízdnou trasou. 
Důvodem byl příslib ŘSD, že se tomu tak 
v  rámci opravy stane a  hlavně dopad 
na dopravu ve městě, která bude již tak 
omezením výrazně zasažena.

Krajský úřad připomínku zamítl 
s tím, že v současnosti neexistuje mož‑
ná objížďka, protože jediná možná 
trasa vede přes uzavřenou silnici I/19 
v Simtanech.

Dopravu zhorší souběh objízdných tras
Dopravu budou komplikovat i  uza‑

vírka silnice na Jimramov kvůli stavbě 
kruhového objezdu na krajské silnici 
v Novém Městě na Moravě, kdy objízd‑
ná trasa vede přes těsně přilehnou kři‑
žovatku.

A  uzavírka silnice I/19 v  obci Sim‑
tany, kdy objízdná trasa pro nákladní 
dopravu je vedena přes Žďár. Uzavírku 
silnice v obci Simtany i ve Žďáře naplá‑
novalo souběžně ŘSD.

(red)

ŘSD začne s přípravami na obchvat Brněnská-Jihlavská o prázdninách
Další část obchvatu má začít Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) příští rok� Letos za-
hájí přípravné práce v  podobě odstra-
nění bývalé prodejny koberců proti vý-
jezdu od nádraží� Zahájení stavby příští 
rok je dle ŘSD podmíněno státním roz-
počtem�

Brněnskou a  Jihlavskou ulici spojí 800 
metrů dlouhá přeložka státní silnice I/37 
mezi odbočkou k  nádraží a  kruhovým 
objezdem na Brněnské ulici při výjezdu 
z  města. ŘSD plánuje zahájit výstavbu na 
jaře příštího roku, vše se ale bude odvíjet 
od státního rozpočtu na příští rok. Hotovo 
by mělo být na podzim roku 2023.

Na Jihlavskou ulici bude nová část ob‑
chvatu ústit kruhovým objezdem v  mís‑
tech odbočky k nádraží. S Brněnskou ulicí 
se silnice spojí v místech současného kru‑
hového objezdu, který bude rozšířen do 
tvaru elipsy.

(red)

Jeden z již odstraněných vraků na Strojírenské ulici Foto: Matěj Papáček

Oznámení lepená na okna vraků Foto: MP

Mapa dopravního omezení od 12. července do 30. srpna Foto: Matěj Papáček
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Co nám říká analýza o odpadovém hospodářství města?
Ve světle změn v  novém zákonu o  od-
padech budou muset obce měnit, jak 
nakládají s odpady� Zákon například od 
roku 2030 zakazuje skládkování vyu-
žitelných odpadů a už od roku 2025 za 
malou míru třídění odpadu dává obcím 
poměrně vysoké sankce� Na změně pra-
cuje i Žďár� V současnosti je zpracovaná 
analýza celého odpadového hospodář-
ství a pracuje se na návrhové části� Jaké 
jsou silné a  slabé stránky odpadového 
hospodářství a kde nás čekají změny?

Pozitivní je, že je odpadové hospodář‑
ství celkově dobře nastavené a nemá žád‑
né větší problémy. Je však nutné pracovat 
na vytříděnosti komunálního odpadu pro 
recyklaci, které je v našem městě poměrně 
nízko pod průměrem.

„Cestou by mohlo být navýšení množství 
kontejnerů na tříděný odpad, jelikož delší 
docházková vzdálenost k  nim může stát za 
nižší mírou třídění,“ popisuje jednu z  dnes 
již jasných cest místostarostka Ludmila 
Řezníčková.

Komunální odpad  – veškerý odpad vy-
tvořený v domácnosti, tedy tříděné od-
pady, zbytkový odpad i objemné a další 
typy odpadů odvezené na sběrný dvůr�

Směsný komunální odpad  – zbytkový 
odpad, který není vytříděn a jde rovnou 
na skládku nebo do spalovny�

Málo odpadu, ale jeho třídění je horší
Celkové množství komunálního odpa‑

du ve Žďáře je pod průměrem obdobně 
velkých měst v ČR i na Vysočině. Činí 352 
kg na obyvatele a rok, zatímco průměr Vy‑
sočiny je 385. Problém ale je, že legislativa 
hledí na podíl tříděného sběru, ne na cel‑
kové množství.

Podíl tříděného odpadu má být podle 
zákona v roce 2025 na úrovni 60 %. Pro rok 
2020 byl ale poměr v našem městě 35,2 %. 
Tento podíl navíc za poslední čtyři roky 
klesl o více než šest procent. Obdobně je 
to u směsného komunálního odpadu, kte‑
rého je na kila a obyvatele poměrně málo, 
ale podíl vůči celkovému objemu odpadu 
činí 48 %. Pozitivní je, že jeho produkce na‑
příč léty zase klesá.

Ještě nejsou známy přesné podmínky 
pro výpočet uvedeného podílu pro účely 
nového zákona, ty stanoví nová provádě‑
cí vyhláška. Bude nutné lépe separovat 
a  pečlivě vykazovat především odpad 
jdoucí mimo skládky.

Skládkovat nechceme, ale jiná možnost 
není

Všechen odpad, který není vytříděn 
v  současnosti míří na skládky. Výhodnější 
ale je ho využít k výrobě energie. Problém 

ale je, v Česku existuje minimum spaloven 
a ta nejbližší funguje v Brně.

Před účinností nového zákona bylo 
levnější ukládat odpad na skládku než 
ho vozit do spalovny. Nyní se situace po‑
stupně vyrovnává. Již dnes město uvažuje 
o částečném vývozu komunálního odpadu 
k energetickému využití do Brna.

Více kontejnerů na tříděný odpad
Jednou z cest, jak zvýšit podíl tříděného 

odpadu a  vyhnout se zákonným sankcím, 
může být zvýšení množství kontejnerových 
stání. Komplikací při umisťování nových 
kontejnerů je nedostatek vhodných pro‑
stor, kde jejich provoz nebude rušit okolí 
(hluk při manipulaci, omezení parkovacích 
stání apod.). Mnohdy je třeba i  ustoupit 
estetice veřejného prostoru na úkor jeho 
funkce. Další možnost je finančně velmi 
náročné řešení podzemních kontejnerů. 
Zatímco klasický kontejner stojí do 20 tisíc, 
pozemní vyjdou na statisíce korun.

Přístup k bioodpadům
Město podporuje třídění bioodpadu 

jeho svozem a  také rozdáváním kompos‑
térů k rodinným domům. Objem bioodpa‑
du je ale oproti zbytku Vysočiny poměrně 
malý a to 68,5 kg na obyvatele a rok oproti 
106 v Kraji Vysočina. Zde je nutné zaměřit 
se na i na evidenci bioodpadů z městských 
pozemků jako tráva z veřejných prostor.

Je současná cena za odpady udržitelná?
I  když se to tak možná nemusí zdát, 

Žďár má velice nízké náklady na odpadové 
hospodářství. Celkem město zaplatí 787 
korun na obyvatele a rok, což jsou zhruba 
tři čtvrtiny oproti nákladům na Vysočině. 
S novou legislativou a novými povinnost‑
mi obcí rostou náklady na odpadové hos‑
podářství města, skokově se navyšují ceny 
skládek i spalování.

Jak optimalizovat naše hospodaření 
s odpady, abychom měli správně vybalan‑

covaný stav mezi ekologií, udržitelností 
vývoje i celkovými náklady vyplyne z návr‑
hové části strategie nakládání s odpady. Ta 
bude hotová začátkem podzimu letošního 
roku.

S tím bude souviset i vývoj výše poplat‑
ku občanům za komunální odpady. Jejich 
snižování ze současných 580 Kč pro ob‑
čana je nereálné. Hospodaření s  odpady 
se totiž bude v  následující dekádě stávat 
více a více nákladnou záležitostí. Už cena 
za výrazně delší dojezdové vzdálenosti do 
několika málo spaloven se do celkových 
nákladů promítne.

Shrnutí
Silné stránky odpadového hospodářství 
ve  Žďáře jsou jasné:
• nízká produkce komunálního odpadu 

v kilogramech;
• nízká produkce směsného komunálního 

odpadu v kilogramech;
• dlouhodobě nízké náklady na odpadové 

hospodářství.

Příležitosti ke zlepšení máme také:
• rozšiřovat síť kontejnerů na tříděný  

odpad;
• snížit procento skládkovaného odpadu 

(spalovny a vyšší separace);
• aktivity na předcházení vzniku odpadu.

(red)

Ilustrační foto Foto: Hana Vykoukalová

Asistenti prevence kriminality a domovník preventista 
aneb naše věčná i nevděčná práce
Potkáváte nás běžně na ulicích i  na kul-
turních akcích� Možná každé ráno pomá-
háme vašim dětem na cestě do školy� Ne-
dáme vám pokutu, ale snažíme se s vámi 
domluvit� Asistenti prevence kriminality 
jsou již mnoho let součástí týmu lidí, 
který se stará o to, aby se v našem městě 
lépe žilo�

Kde působíme?
Naším hlavním působištěm je sídliš‑

tě Stalingrad, ale potkáte nás i  v  blízkém 
okolí, prostě tam, kde se něco ne dobrého 
děje. Domovníka potkáte v  bytových do‑
mech, tzv. svobodárnách, nejvíce v  číslech 
2‑6. Jsme zaměstnanci města zařazení pod 
městskou policii.

Kolik nás je?
Jsme 4 asistenti. Pravidelně se střídáme 

po dvou ve směnách, a  to ranní a  odpole‑
dní. Domovník má nepravidelnou pracovní 
dobu a na pět svobodáren je jako preventis‑
ta sám. Nejvíce času pracovní doby zaberou 
drobné opravy a  vyhledávání a  předávání 
ostatních závad správci budov a  realitní 
kanceláři.

Co děláme?
Naše práce je různorodá. My asistenti 

prevence kriminality se především zamě‑
řujeme na dodržování vyhlášek města na 
veřejných prostranstvích, občanské soužití, 
majetek města, dohlížíme na dodržování 
pravidel v  silničním provozu a  na chodní‑
cích. Pomáháme osobám, které potřebují 
najít nějaké pamětihodnosti ve městě, firmy, 
třeba cestu na nádraží, Zelenou horu, ob‑
chod nebo úřad. Pomohli jsme dovést domů 
společensky unavené jedince, přivolávali 
jsme záchranku k poraněným osobám. Sta‑
ráme se o to, aby se lidé bez domova chovali 
k okolí slušněji, uklidili po sobě nepořádek.

Ve školním roce pravidelně dohlížíme na 
chování dětí a mládeže v okolí škol, na hřiš‑
tích, v parcích nebo např. v prodejnách.

Předáváme informace na úřad o  poni‑
čených lavičkách, zastávkách MHD, herních 
prvcích, poškozených kontejnerech na do‑
movní odpad... V  zimě předáváme poznat‑
ky o  schůdnosti chodníků, sjízdnosti silnic, 
upozorňujeme na nebezpečné převisy na 
střechách.

Pomáháme s výukou na dopravním hři‑
šti. Učíme děti, jak se chovat na silnici, na 
chodníku, jaké jsou jejich povinnosti. V níz‑
koprahových zařízeních ESKO a Ponorka asi‑
stujeme při pořádání akcí pro děti a mládež. 
Můžete se s námi potkat na různých akcích 
pořádaných městem, neziskovými organi‑
zacemi a spolky.

Reagujeme na podněty občanů, kteří 
nám hlásí drobné nedostatky. Předáváme 

poznatky o  možných vracích vozidel a  od‑
halujeme černé skládky.

Občas hledáme ztracené děti, psy nebo 
naopak nacházíme ztracené věci, které se 
nám buď podaří předat majiteli, nebo je 
odevzdáváme na ztrátách a  nálezech na 
městském úřadu.

Máme za sebou necelé dva roky vládních 
opatření, která se dotkla i naší práce. Přibyly 
nám nové úkoly a  někdy vysvětlit, proč je 
potřeba dodržovat opatření, byl heroický 
výkon.

Domovník preventista
Hlavním úkolem je prevence. Ta je však 

pouze tou nejnepatrnější součástí mé práce. 
Většinu času zaberou drobné opravy domů. 
Neustále chybí nebo nesvítí žárovky, kryty 
světel najdu často rozbité, nebo prostě chy‑
bí. Opravu vypínačů a  zásuvek musím ob‑
jednávat, na to nejsem školený. Ve sklepích 
se často opravují uvolněné kliky, poškozené 
latě u  sklepních kójí, uklízím exkrementy, 
bohužel i lidské.

Bývám často volán ke kapajícím kohout‑
kům, protékajícím toaletám. Opravuji okna, 
která nejdou otevřít nebo naopak zavřít.

Procházím pravidelně všechny svobo‑
dárny od sklepa až po vrchní patra a kont‑
roluji dodržování domovního řádu, čistotu 
chodeb, sklepů, když se dostanu dovnitř, 
tak kočárkáren a sušáren, protože nájemní‑
ci dost často ztrácí klíče a vyměňují zámky. 
Uklízím před svobodárnou č. 6, jde o  boj 
s větrnými mlýny, ale nevzdávám to.

V zimě se musí vstávat alespoň o hodinu 
dříve, aby bylo odhrnuto, posypáno a  sa‑
nitky se dostaly pro nájemníky, kteří musí 
pravidelně na dialýzu, či jiné lékařské úkony. 
Kromě úklidu u domu se pravidelně starám 
o pořádek u kontejnerů na domovní odpad.

Je mi velmi líto, že jsou lidé tak nezod‑
povědní, a  i  když mají Žďáráci možnost 
bezplatně odvézt objemný odpad na sběr‑
ný dvůr, bezohledně jej vyhazují ke kontej‑
nerům na domovní odpad a  jeho likvidace 

pak stojí město nemalé peníze, které by se 
mohly použít daleko efektivněji. Od jara do 
podzimu se také podílím na úklidu hřiště 
pod věžičkou.

Další činností, kterou se zabývám každý 
den, je zjišťování závad na bytových do‑
mech, zjišťuji funkčnost a hlavně celistvost 
hasebních prostředků. Rozsáhlejší opravy 
musí provádět specializované firmy. Nad 
těmi pak dohlížím a jsem jim „k ruce,“ když 
se potřebují dostat do uzamčených prostor 
domů. Také vím, kde co je, a  tím se práce 
urychlí a ulehčí. Kromě závad ve všech byto‑
vých domech také zjišťuji závady v domác‑
nostech svobodáren.

Od loňského roku se daří opravovat byty 
na svobodárnách. Po jejich opravě je pak 
předávám zpět nájemníkům. Aby se daly 
provést drobné opravy, musím si nakoupit 
materiál, ale také dost často jezdím pro nové 
klíče ke sklepům nebo kam je potřeba.

V preventivní činnosti vedou jednoznač‑
ně rozmíšky mezi sousedy kvůli nadměrné‑
mu hluku, štěkotu psů, pobíhání dětí a mlá‑
deže po chodbách, kouření na chodbách, 
pouštění cizích osob do domů. Padají spros‑
tá slova, hrubé urážky a  dost často i  vůči 
mně samotnému.

Protože jsem správcem kamerového sys‑
tému v domě, spolupracuji s Policií ČR, která 
si vyžaduje záznamy z kamer při podezření 
na trestnou činnost v  domě, nebo s  měst‑
skou policií, která řeší přestupkovou agendu.

O mé práci by se dalo mluvit ještě více, 
snad někdy jindy.

APK a domovník preventista

Práce asistentů a domovníka je finančně 
podpořena z projektu CZ�03� 2� 60/0�0/0�

0/16_052/0015999
„Cesta k lepšímu bydlení II“

Hala na odpady na sběrném dvoře Foto: Matěj Papáček Asistenti prevence kriminality a domovník preventista Foto: MP Žďár n. S.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Slavnosti jeřabin ve znamení kovů: Ferrea Millennia - Kovová 
tisíciletí
Prázdniny a doba dovolených sotva za-
čala, ale my už vás zavedeme do období 
dozrávajících jeřabin� Kulturními akce-
mi chceme prodloužit večery, které již 
nebudou tak teplé a dlouhé, ale budou 
jistě příjemné� Blíží se Slavnosti jeřabin�

Exkurze Ybbsitz
Kde: sraz na náměstí Republiky
Kdy: 21. srpna, odjezd ‑ 5.00
Cena: doprava zdarma

Město Ybbsitz, jehož okolí je proslulé 
historií kovářství, na níž jsou místní dodnes 
hrdí, se nachází v Dolním Rakousku v okre‑
se Amstetten. Tato tradice byla v roce 2010 
zařazena na seznam nehmotného kulturní‑
ho dědictví UNESCO. Ve spolupráci s našimi 
rakouskými partnery 
vám nabízíme celo‑
denní výlet, kde si dopoledne projdeme vir‑
tuální cestu historií, navštívíme obchůdek 
plný uměleckých a  řemeslných produktů. 
K obědu ochutnáme tradiční pokrmy a od‑
poledne se vydáme na výlet za ukázkami 
kování, navštívíme historický hamr a zhléd‑
neme živou práci kovářských mistrů. 

Rezervace 4. srpna od 9.00 pomocí  
on-line formuláře dostupného na webu měs-
ta. Počet míst je omezen.

Výstava „Vysočinská zastavení“
Kde: Stará radnice, kaple sv. Barbory
Kdy: 26. srpna – 19. září

Výstava výtvarných prací provází Slav‑
nosti jeřabin již odnepaměti. Tentokrát 
v galerii ve Staré radnici a v nedaleké kapli 
sv. Barbory vystaví díla Spolek výtvarných 
umělců Vysočiny. K vidění bude malba, 
grafika, fotografie a sochy. Vernisáž zakončí 
koncert „Na půl cesty“.

Výstava „Ferrea Millennia“
Kde: Atrium Staré radnice
Kdy: 26. srpna – 19. září

To, že kovy jsou spojené s nejstarší pří‑
tomností člověka naší části Vysočiny, po‑
znáte na výstavě Ferrea Millennia. Historii 
zpracování kovů na Vysočině od středově‑
ku po novověk popíše expozice připravená 
Regionálním muzeem Žďár nad Sázavou. 
Repliky prehistorických předmětů a dokla‑
dy o způsobu jejich výroby zapůjčil rakous‑
ký experimentální archeolog Lukas Kerbler. 
Výstavu provázejí ilustrace umělkyně Anny 
Coufalové ze Žďárska.

(Dvou)Vernisáž výstav
Kde: Stará radnice, prostor před kostelem 
sv. Prokopa (koncert)
Kdy: 26. srpna, 17.00 vernisáž
            18.00 koncert Na půl cesty

Zahajovací koncert jsme se tentokrát 
rozhodli umístit do poněkud komornější‑

ho prostředí u  kostela sv. Prokopa, téměř 
Na půl cesty mezi oběma výstavami. Pro 
kulturní akce dosud neobjevené prostředí 
rozezní dcera známého skladatele Petra 
Hapková. Připomeneme si řadu písní dua 
Hapka & Horáček, ale i  vlastní autorskou 
tvorbu či 
bluesovou 
klasiku. Těšit se můžete i  na takové hity, 
jako je Levandulová, S  cizí ženou v  cizím 
pokoji nebo Vana plná fialek. Koncert na 
klavír doprovodí Jiří Toufar.

70 let ŽĎASu a lidé
Kde: Regionální muzeum Žďár
Kdy: 28. srpna  ‑ 14. listopadu

Vznik ŽĎASu na začátku 50. let měl zá‑
sadní význam nejen pro život Žďáru, ale 
i  širokého okolí. Výstava tuto historii při‑
pomene více než 350 fotografiemi. A co na 
nich bude k vidění? Neznámé pohledy na 

výstavbu podni‑
ku a města v 50. 
a 60. letech. Za‑

městnance uvidíte nejen na pracovišti, ale 
i na dovolené, při sportovním utkání nebo 
na zábavě. Připomenuty budou i životy ce‑
lých rodin. Součástí expozice bude i výběr 
dokumentů o podniku.

Po stopách „vysočinských Vítkovic“
Kde: sraz na náměstí Republiky 
Kdy: 4. září, odjezd ‑ 8.00
Cena: doprava zdarma

Žďárské vrchy kdysi bývaly „Vítkovice‑
mi“ českých zemí. Není divu, že tu a  tam 
se nějaké stopy zachovaly. Po vybraných 
místech se můžete vydat v  rámci exkurze 
s  historikem Milo‑
slavem Lopaurem. 
Výlet začne v  Brdíč‑
kově mlýně. Uvidíte práci hamerníka Tomá‑
še Popely a  rachot „kobyly“, dopadající na 

Vernisáž výstavy Průhledy 2020 v kapli sv. Barbory Foto: Hana Vykoukalová

Futrování na Farských 2020 Foto: Nikola Adlerová

Kapela Circus Problem Foto: Circus Problem

Podnikový autobus na Brodské ulici Foto: ŽĎAS

žhavé železo. Že hamerníci nebyli tak oby‑
čejní lidé, vám prozradí dosud stojící tvrze 
v Sázavě a v Pořežíně. Připomeneme slavné 
hutě v Polničce a poté budeme pokračovat 
do Starého Ranska, kde stály vůbec největ‑
ší železárny ve Žďárských vrších. Nakonec 
zamíříme na Kadov s patrnými stopami po 
dolování a milířišti.

Rezervace 11. srpna od 9.00 pomocí  
on-line formuláře dostupného na webu měs-
ta. Počet míst je omezen.

Pirate Swing Band
Kde: Nádvoří Rezidence Veliš
Kdy: 8. září, 19.30
Cena: 220 Kč

Koncert swingového tělesa v  místě, 
které překvapí příjemnou atmosférou. Ve 
spolupráci s  manžely Ulrichovými jsme 
připravili celovečerní hudební vystoupení 
sedmnáctičlenného souboru Pirate Swing 
Band. Repertoár tvoří swingově zaranžo‑
vané hity hvězd světové populární hudby. 
Namátkou jsou to Michael Jackson, Queen, 

Bon Jovi, 
Billy Joel, 

Coldplay, Beatles, Rolling Stones, George 
Michael a další. 

Vstupenky na koncert můžete již nyní za-
koupit v TIC na Staré radnici.

Příběh kovu ve žďárských ulicích
Kde: začátek ‑ Regionální muzeum Žďár
Kdy: 10. září, 16.00 / 19. září, 15.00

Naše město zdobí řada kovových ar‑
tefaktů, ať již ze železa, zvonoviny nebo 

bronzu. Ta nej‑
starší díla pochá‑
zí z 15. století a ta 

nejmladší z  druhé poloviny 20. století. 
Například litinová plastika ženy na dol‑
ní kašně, která se za posledních sto let 
několikrát stěhovala. Totéž platí o hřbi‑
tovní nebo barokní zámecké mříži. Uká‑
žeme si i  místo, kde začínal pozdější 
slavný podnikatel v  kovovýrobě Franti‑
šek Špilar.  Ulicemi vás provede historik 
Miloslav Lopaur.

Krása kovu ve žďárských ulicích
Kde: začátek ‑ Regionální muzeum Žďár
Kdy: 24. září, 16.00

Kov byl od novověku součástí městské 
zástavby. Vedle jeho praktické funkce se 
uplatňovala i  umělecká stránka, která dá‑
vala chladnému kovu duši. Namátkou pa‑
mětní zvony u  Regionálního muzea, mříž 
u „posrané uličky“, kování na domech nebo 
smuteční plastika. Za těmito díly stojí řada 
tvůrců. Připomeňme alespoň Arnošta Koší‑
ka nebo Marii Uchytilovou, kterou proslavi‑
lo sousoší 82 dětí lidického památníku. Uli‑
cemi vás provede historik Stanislav Mikule.

Alotria na humnech
Kde: Farská humna
Kdy: 12. září, 10.00 – 17.00

Alotria, tedy dětské řádění a skotačení, je 
akce věnována především rodinám s dětmi. 
Proč dětem, z nichž některé znají jako hrač‑
ku hlavně tablet a  mobil, neukázat, jak si 
hráli jejich rodiče, rodiče jejich rodičů? Děti 
si budou moct prohnat obruč, roztočit káču 
bičem, odpálit špačka, zahrát kuličky, vyřezat 

lodičku, zastřílet 
z praku či flusačky, 
skákat gumu nebo 

panáka, přebírat bavlnku na prstech, skládat 
čepice, povozit se na Sázavě na voru… Máme 
připraveny i staré kolektivní hry jako Všechno 
lítá, co peří má, Kuba řekl, Chodí Pešek okolo. 
Za podporu děkujeme firmě Medin. U jejich 
stánku si děti „pohrají“ s  chirurgickými ná‑
stroji, fixátory, poskládají si kostěné puzzle 
a dozví se toho spousty o lidském těle.

Nejstarší dějiny kovu a Příběh hutí
na Vysočině
Kde: Kino Vysočina
Kdy: 16. září, 18.00

Společná přednáška experimentálního 
archeologa Lukase Kerblera (Rakousko) 
a historika Miloslava Lopaura. V první části 

se budeme věnovat středoevropské době 
bronzové a železné z úst rakouského expe‑
rimentálního archeologa Lukase Kerblera. 
Druhá část večera bude patřit Miloslavu 
Lopaurovi, historikovi Regionálního mu‑
zea Žďár. 
Ten popí‑
še dobu, 
kdy Žďárské vrchy prosluly výrobou žele‑
za, za nímž se vydávali obchodníci i  z  ci‑
zích zemí. Proměnu metalurgie v  našem 
regionu během 600 let a prostředky, které 
vyžadovala výroba železa během těchto 
věků,  a  konkrétní výrobky, které náš kraj 
proslavily.

Futrování na Farských
Kde: Farská humna
Kdy: 18. září, 11.00 – 22.00

Největší akce spojená se street food 
festivalem. Ochutnáte zde jídlo z více 
než 30 stánků s dobrotami z celého svě‑
ta. Součástí progra‑
mu budou samozřej‑
mě i aktivity spojené 
s kovy. Vyzkoušíte si například detekto‑
ry kovů, rýžování zlata, lití bronzu. Uvi‑
díte  chemické pokusy s  kovy a  ukázky 
života Keltů.

Velkou podívanou pro malé i  velké 
bude unikátní kovová ZOO. Zjistíte, že i 
ze zdánlivě nepotřebného odpadu mo‑

hou vzniknout 
krásné, zajímavé, 

ale i  užitečné věci. Odpoledne se na 
pódiu představí kapela Shannon s  ir‑
skou muzikou 
a  workshopy 
irského tance a večer nás divoce roztančí 
kapela Circus Problem.

OŠKSM

Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE

Dějiny kovů

Hapka & Horáček

Uvidíte práci 
Hamerníka

Dětské řádění 
a skotačení

600 let metalurgie 
na Žďársku

Circus Problem

Street food 
festival

Kovová ZOO

Swingový koncert

Historie kovu 
ve městě

350 fotek  
historie ŽĎASu
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Práce na redukci vizuálního smogu pokračuje, 
zmizela reklama z městských budov
V průběhu posledního roku začala z měst-
ských budov a  objektů mizet reklama� 
Nejvýraznější změnou bylo očištění Domu 
dětí a mládeže od velkých reklamních pla-
chet koncem června� Rozjel se i  dotační 
program na označování provozoven a ob-
chodních domů� 

Je tomu už rok, co se město začalo věno‑
vat problematice reklamního smogu. Je to 
fenomén, který provází města po celém svě‑
tě v posledních několika dekádách a který se 
rozšířil i do Česka.

Město se rozhodlo jít dobrým příkladem 
a začalo se zbavovat reklamy na městských 
budovách a  objektech. První přišel na řadu 
plot u  zimního stadionu, který byl ověšen 
řadou plachet. Tam začala reklama mizet už 
v průběhu loňského roku a poslední plachta 
zmizela letos v červnu.

Další byl na řadě Dům dětí a  mládeže, 
který z  obou stran „zdobily“ velké plachty. 
Ty šly k zemi k 30. červnu. Jak jde vidět na 
fasádě domu, tak plachty a kotvení na ně za 
sebou nechávají zašpiněnou fasádu a příliš jí 
neprospívají.

O  dotaci na označování provozoven 
a obchodních domů je zájem

Město společně s  Manuálem reklamy 
a označování provozoven, který je k dispozi‑
ci pro kohokoliv, kdo se chce inspirovat, vy‑
dalo dotační titul. Do toho se mohou přihlá‑
sit provozovatelé obchodů, služeb a majitelé 
obchodních domů, kteří chtějí nové označe‑
ní svého podnikání a získat dotační podporu 
od města. Pro zájemce o dotaci se pak Manu‑
ál stává závazným. O dotaci projevilo zájem 
několik podnikatelů, se kterými komunikuje‑
me snažíme se, aby byla jejich prezentace ve 
veřejném prostoru co nejlepší.

Žádost o dotaci
O  dotaci na označení si může zažádat 

fyzická i  právnická osoba, která podniká 
jak ve vlastní, tak v  pronajaté provozovně. 
V  případě pronájmu je nutné doložit sou‑
hlas majitele objektu. Zažádat si také může 
fyzická i právnická osoba, která je majitelem 
obchodního domu. Obchodní dům je jaká‑
koliv stavba se dvěma a více provozovnami, 
které jsou využívány pro komerční účely. Na 
projektu se musíte podílet minimálně 20 % 
z  uznatelných nákladů. Maximální objem 
dotace činí 15 tisíc korun a minimální 3 tisíce.

Více informací na manual.zdarns.cz.

(red)

Tomáš 
Vlček
34 let

vedoucí finančního  
odboru

Představujeme nové tváře Městského úřadu

Můžete stručně popsat Vaši pozici?
Jednou mě redaktor pro místní noviny 

nazval strážcem městské pokladny. Celé to 
bylo samozřejmě myšleno nadneseně, ale 
když se teď zpětně ohlédnu, tak si vzpo‑
menu na spoustu okamžiků, kdy tomu 
tak opravdu bylo. Vedoucí financí by měl 
mimo jiné dobře nastavit objemy příjmů 
a hlavně výdajů rozpočtu města. Jak už to 
tak bývá, tak objem financí je vždy něko‑
likanásobně nižší než objem všech dob‑
rých nápadů, které je potřeba realizovat. 

A právě snaha o udržení výdajů města na 
rozumné úrovni bývá často na mé pozici to 
nejtěžší. K tomu bych měl samozřejmě ale‑
spoň něco vědět o  účetnictví a  rozpočtu 
města, místních poplatcích, DPH, mzdách, 
pokladně a  pojištění. Takže jak je vidět, 
moje pozice je velmi rozmanitá.

Proč jste se ucházel o  pozici vedoucí-
ho finančního odboru a jaké jsou Vaše 
předchozí pracovní zkušenosti?

Nabídka města Žďár nad Sázavou byla 
pro mě velmi zajímavá. Pracoval jsem 8 let 
na obdobné pozici v  Novém Městě na 
Moravě a vím, že to je práce, která je vel‑
mi různorodá, někdy i hodně náročná, ale 
hlavně mě baví. Přesun do Žďáru osobně 
vnímám jako profesní posun.

Moje pracovní zkušenosti sice nejsou 
nijak pestré, ale zato mi dle mého názoru 
poskytly dobrou přípravu na současnou 
pozici. Během školy jsem nastoupil na po‑
zici referenta finančního odboru v Novém 
Městě na Moravě, kde jsem měl na starosti 
rozpočty místních částí. Po roce se k tomu 
ještě přidala veřejnosprávní kontrola pří‑
spěvkových organizací a příjemců dotací 
z rozpočtu města.

Před osmi lety jsem nahradil svoji býva‑
lou vedoucí, která odcházela do důchodu, 
a  na pozici vedoucího jsem vydržel až do 
svého přesunu do Žďáru.

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Osobně mohu říci, že dobře pracuji pod 

tlakem. Nečiní mi problémy dostat ráno 
úkol s tím, že odpoledne musí být hotovo. 
Vysoké pracovní tempo mi nečiní problé‑
my ani dlouhodobě, protože se mi většinou 
daří nechávat pracovní problémy v  práci 
a ve volných chvílích odpočívat.

Co je pro Vás největším odpočinkem?
Relaxuji hlavně s  rodinou. Mám 3 děti 

a snažím se s nimi trávit maximum času. Při 
práci na zahrádce nebo na volejbalovém 
tréninku si taky parádně vyčistím hlavu 
a  večer si rád zalehnu s  dobrou knížkou 
nebo seriálem.

Předchozí zaměstnání: vedoucí finanční‑
ho odboru, město Nové Město na Moravě
 
Záliby: rodina, volejbal, zahrada, vaření, 
fantasy literatura

Dům dětí a mládeže bez reklamních plachet Foto: Hana Vykoukalová

Proč a jak sečeme trávu
Také vnímáte, jak se trávníky kolem 
nás proměňují? Jak se zvyšují teplo-
ty ve městě, ubývá hmyzu? Jak půda 
ztrácí schopnost vsakovat dešťové 
srážky? Nelíbí se vám současný trend 
kosení vyprahlých trávníků v  tropic-
kých dnech? Myslíte si, že můžeme pro 
trávníky něco udělat?

Co se v  této oblasti aktuálně ve městě 
děje?

Městské trávníky jsme rozdělili dle 
provozních a funkčních charakteristik na 
několik typů tak, abychom je mohli vyu‑
žívat my, živočichové a plnily ekologické 
funkce.

Hlavní přínosy konceptu kosení jsou 
ve zlepšení hospodaření s  dešťovými 
vodami, omezení půdní eroze, prašnosti, 
oteplování a zvýšení biodiverzity. Samo‑
zřejmě s  tímto jde také ruku v  ruce zvý‑
šení estetické a krajinářské kvality města, 
optimalizace péče a  provozní komfort 
obyvatel města.

Výsledkem nového systému je mo‑
zaika ploch, kde pobytové plochy jsou 
koseny častěji, než bylo zvykem a pohle‑
dová a pobytově nevyužívaná místa jsou 
převedena na louky a  květnaté trávníky. 
V detailu je celý systém ještě mírně kom‑
plikovanější, protože je nutné v  terénu 
přizpůsobovat kosení stanovištním pod‑
mínkám (svahy, vlhkostní poměry, stín), 
stavu zaplevelení a provozním detailům. 
A stále platí, že zásadním hybatelem ce‑
lého procesu je počasí a  s  tím spojené 
agrotechnické lhůty.

Jaká jsou dnes pravidla pro sekání 
trávníků a proč?

Pobytové trávníky jsou v zónách bydle‑
ní a ve veřejných prostorech. Při ideálních 
klimatických podmínkách budou koseny 
5‑7 x ročně, tzn. každý měsíc. V  případě 
suchého a  teplého počasí, bude seč vy‑
nechána, nebo posunuta tak, aby byla 
další provedena v  ideálním agrotech‑
nickém termínu. Při vlhkém a  chladném 
počasí bude kosení reagovat na aktuální 
výšku trávníků. Pořadí kosení je zvoleno 
dle hierarchie městských prostorů. První 
budou koseny veřejné prostory, následo‑
vat budou sídliště a obytné části.

Pobytové trávníky jsou doplněny lou‑
kami, které jsou všude, abychom udělali 
město hezčí, zvýšili biodiverzitu, zlepšili 
malý cyklus vody a omezili prašnost. Pri‑
márně jsou tam, kde je to provozně vhod‑
né a doplňují pobytové trávníky. V krajině 
se uplatňují jako extenzivní nevyužívané 
plochy. Kosí se obvykle 2x ročně. První 
seč je v  rozmezí od poloviny června do 
poloviny července. V plochách luk se vy‑
sekávají pásy podél komunikací, pěšiny 
a provozní plochy. Uplatňuje se mozaiko‑

vá seč – tzn. střídání kosených a nekose‑
ných míst. Druhá seč probíhá od září do 
října. Pořadí kosení není dáno, rozhodují‑
cí je stav dané louky v termínu seče.

Květnaté trávníky lemují komunikace 
a chodníky a jsou všude, kde není trávník 
pobytově používán. Díky nim bude měs‑
to hezčí, zvýšíme biodiverzitu, zlepšíme 
malý cyklus vody a  omezíme přehřívání 
města kolem komunikací. Vysoká trá‑
va a  byliny sníží prašnost z  komunikací 
a  zlepšíme podmínky pro zachytávání 
škodlivých látek, které se v  trávě usazu‑
jí. Tento typ trávníků se kosí obvykle 3x 
ročně. První seč je v rozmezí od poloviny 
dubna do poloviny května. Druhá seč je 
v průběhu června až začátkem července. 
V  případě sucha může být termín této 
seče posunut nebo vynechán. Třetí seč je 
na podzim. V místech, kde tráva přepadá‑
vá do chodníků se vysekávají pásy podél 
komunikací. Pořadí kosení je od hlavních 
dopravních tahů k  místním komunika‑
cím. V případě, že se kosí zároveň poby‑
tové plochy probíhá seč v souběhu.

V čem se sekání trávníků liší oproti mi-
nulosti?

Přehodnotili jsme dosavadní systém, 
který definoval jako nejdůležitější místa 
ve městě doprovody komunikací. Ty měly 
nastavený nejvyšší počet sečí, tedy nej‑
větší intenzitu údržby. V reálu tyto plochy 
obvykle dopadly tak, že byly pokoseny 
dle plánu, a  to v  době největšího úpalu. 
Během letních měsíců už nezvládly zre‑
generovat a  velká část města vypadala 
tragicky a  plochy nebyly schopné plnit 
ekologické funkce. Vzhledem k pestrému 

druhovému složení to bylo škoda. Navíc 
na tuto intenzivní péči byly vynakládány 
finance zcela zbytečně – proč kosit tráv‑
ník, když může růst a kvést?

Naproti tomu byly překvapivě poby‑
tové trávníky v sídlištích koseny ve stan‑
dardu jen 3x ročně. Tato intenzita je pro 
pobytovou plochu naprosto nedostačují‑
cí. Pro zabezpečení pobytovosti trávníku 
je nutné kosit porost 4‑7 x ročně v  zá‑
vislosti na klimatických podmínkách. Je 
skvělé, když trávník zvládne mezi sečemi 
vykvést, ale vzhledem k  použité mecha‑
nizaci není vhodné, aby přerůstal.

Tento princip jsem v letošním roce ob‑
rátily. Pobytové trávníky v sídlištích a ve‑
řejných prostorech budou koseny, aby 
byly pobytové, naopak pohledové plochy 
využijeme ve svůj prospěch a necháme je 
kvést a zachytávat znečišťující látky.

Třešničkou na dortu letošního roku je 
pak nadstandardní péče o vybrané louky 
s důrazem na mozaikovou seč a udržová‑
ní provozních ploch, pěšin a lemů komu‑
nikací.

Co ještě letos chystáme?
V  letošním roce bychom rádi revita‑

lizovali některé degradované trávníky. 
V  rámci zvyšovaní diverzity doséváme 
nově zakládané trávníky druhově bohatý‑
mi směsmi bylin. Tato místa budou sloužit 
jako semenná banka v dané lokalitě.

Na podzim plánujeme realizovat ci‑
bulové pásy v  rámci zajímavých lokalit, 
které by měly v jarních měsících rozsvítit 
trávníky.

Lucie Radilová
městská krajinářka

Sekání trávy za Domem kultury Foto: Matěj Papáček
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Nádrže na vodu
na Bouchalkách
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Hřiště na Lesní ulici projde díky participativnímu rozpočtu rekonstrukcí
Sportovní část hřiště na Lesní ulici 
čeká rekonstrukce� Dnešní jednodu-
chý maltový plácek rozšíří branky pro 
míčové hry, basketbalový koš a sloup-
ky pro síť, štěrkový trávník s  lavicí 
a  bedna na sportovní náčiní� Projekt 
je realizován v rámci Participativního 
rozpočtu města�

Stávající mlatový plácek bude v rámci 
prací obnoven a doplní ho nové oploce‑
ní a  mobiliář. Na hřišti tak budou k  dis‑
pozici branky pro míčové hry, basket‑
balový koš a sloupky pro síť na volejbal 
a bedna na sportovní náčiní.

Povrchy budou kromě mlatu ze štěr‑
kového trávníku v  místě lavice a  ze za‑
travněné kamenné kostky u  vstupu na 
hřiště.

Oplocení je navrženo ze tří stran 
o výšce čtyř metrů. Na konstrukci oplo‑
cení budou navázána lanka pro popí‑
navky, vysazené podél celého plotu.

V  současnosti je v  procesu výběro‑
vé řízení na dodavatele. Obnova bude 
hotová do tří měsíců od podepsání 
smlouvy.

Participativní rozpočet
Podnět na úpravu hřiště na Polní ulici 

vznikl v rámci Participativního rozpočtu 
města v  roce 2018. Své náměty může‑
te posílat i  letos. Od letošního roku se 
zjednodušilo navrhování projektů par‑
ticipativního rozpočtu. Stačí jen poslat 
své náměty a  nápady, jak zlepšit naše 

město. Vybrané podněty zpracuje do 
podoby projektu samo město. Následně 
proběhne veřejná prezentace a  nako‑
nec Žďáráci rozhodnou, který z projektů 
bude realizován.

Pokud máte nápad, jak vylepšit nebo 
oživit své okolí, neváhejte a pošlete nám 
svůj návrh.

Své nápady a  podněty může‑
te zasílat do 30.  září na e‑mail 
radka.remarova@zdarns.cz.

Formulář a  všechny potřebné infor‑
mace naleznete na webu města v  zá‑
ložce Aktivně pro Žďár.

V  případě dotazů nebo nejasností 
kontaktujte Radku Remarovou na e‑mai‑
lu radka.remarova@zdarns.cz a  telefon‑
ním čísle 778 744 303, která vám bude 
s čímkoliv nápomocná.

(red)

Do každoročních oprav dětských hřišť letos putovalo přes půl milionu
Každý rok nechá na hřištích nějaké ná-
sledky� Ty jsou opravovány na jaře, aby 
byla hřiště na letní sezónu v plné kondi-
ci� Větší i  drobnější úpravy a  opravy se 
týkaly 14 dětských hřišť po celém městě�

Největší letošní položkou byla výměna pís‑
ku v  pískovištích na všech dětských hřištích, 
která vyšla na bezmála 200 tisíc korun. K tomu 
se přidaly opravy a někde i výměny pískovišť 
a opravy laviček. Celekm upravy stály přes půl 
milionu.

Kromě oprav jako takových je nutné nechat 
herní prvky zkontrolovat revizorem, aby byly 
bezpečné a nedošlo ke zranění dětí. Na zákla‑
dě posudku pak probíhají opravy a často také 
odstranění prvků v neopravitelném stavu.

Opravy po zimě se letos týkaly hřišť Purky‑
ňova, Polní, Studentská, Okružní horní a dolní, 
u  věžičky, Zahradní, Haškova 1 a  vnitroblok, 
Špálova, Švermova, Neumannova, na Libušíně 
a na Farských humnech.

Všechna hřiště ve městě můžete snadno 
najít zanesená v mapě na gis.zdarns.cz v polož‑
ce menu Mapa GIS objektů. (red)

Přednáška Mimořádné situace v prostředí 
územně správních celků
Přednáška na městském úřadě se konala v půlce června a byla zaměřena na sezná-
mení účastníků s druhy mimořádných situací, které se mohou vyskytnout v souvis-
losti s provozem ÚSC� Jedná se zejména o případy útoku takzvaného šíleného střelce, 
ataků ze strany agresivních osob, bombových poplachů a dalších život ohrožujících 
událostí, jako jsou živelné pohromy či havárie�

Účastníci přednášky se seznámili s adekvátními způsoby řešení mimořádných situací, 
od jejich predikce a rozpoznání, po zorientování se v situaci a přijetí účinných opatření pro 
každý druh mimořádné události (životy zachraňující úkony).

V průběhu přednášky byly vysvětleny další důležité pojmy, jako jsou role Integrované‑
ho záchranného systému, způsoby krizové komunikace, specifika postupů Policie ČR či 
podmínky vylučující protiprávnost.

Přednášky se účastnili zaměstnanci města, kteří mají na starosti krizové řízení. (red)

Ztráty a nálezy
Finanční odbor Městského úřadu oznamuje, 
že na ztráty a nálezy byly v období od 17. květ‑
na do 2. července předány následující nálezy.

Ztraceno Nalezeno
Řetízek ulice Haškova
Peněženka, hotovost na MěÚ
Mobilní telefon v prodejně Bylinka u Gity
Svazek klíčů ulice Haškova
Svazek klíčů u divadla
Svazek klíčů u Benziny ulice Jihlavská
Tranzistorové rádio pod hrází Bránského rybníka 
Klíč od vozu odevzdáno do schánky u MěÚ
Mobilní telefon u Lidlu
Svazek klíčů náměstí Republiky
Klíč a čip ulice Veselská
Sluneční brýle a klíče ulice Okružní
Zásobník a kufřík předáno z Policie ČR
Svazek klíčů ulice Haškova
Klíč od vozu parkoviště u MěÚ 
Svazek klíčů Dětské hřiště u KD na Vysočanech
Mobilní telefon Moneta banka 
Platební karta ulice U Pily
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Aktuální nabídka zaměstnání
Hledáte práci a chcete pracovat pro Město Žďár nad Sázavou?
Tak neváhejte a ozvěte se nám�
Více o aktuálně nabízených pracovních pozicích naleznete na webu města
www�zdarns�cz/mestsky -urad/nabidka -zamestnani

Referent/ka Odboru stavebního a územního plánování
Zajišťování a  výkon prací při výkonu státní správy a  činnosti na úseku stavebního úřadu a  speciálního 
stavebního úřadu (u staveb silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací), vedení 
správních řízení, činnost na úseku vyvlastňovacího úřadu; k tomu vedení jednotlivých správních řízení, výkon 
kontrolní činnosti a dozor při výkonu státní správy a odpovědnost za nápravu zjištěných nedostatků, zápis 
a odpovědnost jako editor za referenční údaje základního registru, zápis a odpovědnost za statistické údaje.
Pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem říjen‑listopad 2021.

Podrobné informace k  pracovnímu místu podá vedoucí stavebního odboru Ing. Libuše Pitková, tel. 
566 688 160, e‑mail: libuse.pitkova@zdarns.cz.

Přihlášky doručte do 15. září 2021 do 12.00 na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou ‑ sekretariát starosty, 
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou. Na obálku uveďte „Výběrové řízení – SÚP“.

Hřiště na ulici Bratří Čapků vzniklo díky Participativnímu rozpočtu Foto: Hana Vykoukalová

Hřiště na Farských humnech Foto: Matěj Papáček

Žďárská pouť se letos neuskuteční
Fanoušci kolotočů a s nimi spojeného veselí budou zklamaní, odpůrci si i letos od-
dechnou� Po dlouhých debatách a zvážení se město rozhodlo letos definitivně zrušit 
světskou pouť� 

Hlavní důvody jsou dva. Prvním je probíhající rekonstrukce státní silnice I/37 a s ní spojené 
dopravní omezení v úseku Jungmannovy a Bezručoviy ulice. To komplikuje dopravu již nyní 
a s nájezdy kamionů s atrakcemi a zvýšeným počtem osobních aut během pouti by situace 
byla neúnosná. 

Dalším důvodem je, stejně jako v loňském roce, neutěšená koronavirová epidemie. Or‑
ganizačně by pracovníci města byli schopni současná opatření zajistit, tedy extra oplocením 
kontroly testů atd. Bylo by to náročné ale možné. Ovšem díky opatřením by pouť musela být 
výrazně menší, pouze na oválu u zimního stadionu a na autocvičišti. Omezený by byl i počet 
návštěvníků, které by do areálu bylo možné vpustit.

Kombinací těchto dvou skutečností se organizace pouti v náhradním zářijovém termínu 
stává prakticky nereálnou. O realizaci pouti v roce 2022 se bude rozhodovat podle aktuální 
situace. (red)

Pomoc pro Moravu postiženou tornádem přišla i ze Žďáru
Na mimořádném jednání zastupitel-
stva 7� července byla schválena finanč-
ní výpomoc 100 tisíc korun do každé z 
jihomoravských obcí postižených červ-
novým tornádem� Pomáhají i zámečtí 
hasiči, kteří na Moravu poslali centrálu�

„Děkuji všem zastupitelům, kteří se i přes 
dobu dovolených rychle sešli a jednomyslně 
odsouhlasili pomoc. Děkuji i všem Žďárákům, 
kteří poslali materiální nebo finanční pomoc a 
vyrazili přiložit ruku k dílu ,“ děkuje všem zú‑
častněným starosta Martin Mrkos.

Celkem město poslalo 400 tisíc korun. 
Do každé ze čtyř postižených obcí Hrušky, 
Lužice, Mikulčice a Moravské Nové Vsi po 
100 tisících do každé.

Pomohli i zámečtí hasiči, kteří do jedné 
z obcí poslali elektrický generátor. (red)

Poplatek za psa
Blíží se splatnost druhého termínu po-
platku za psy� Majitelé psů ho musí za-
platit do 31� srpna�

Finanční odbor oznamuje, že se blíží 
druhé kolo splatnosti poplatku za psa. Dru‑
hý termín se týká všech, kteří mají vyšší po‑
platek než 500 korun ročně.

Poplatek můžete hradit hotově nebo 
bankovním převodem. (red)
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Anketa pro zastupitele města
V letním čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Je hotová analýza odpadového hospodářství města, kterou představujeme na straně 10. Jakou stránku současného odpadového 
hospodářství považujete za nejsilnější?
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.

Martin 
Mrkos

zastupitel 
ŽŽM

Odpadové hospodářství ve Žďáře žije 
z odkazu pana Odvárky, který svého času 
se svojí společností ODAS patřil k předním 
odborníkům a skutečně dobrým praktikům 
v odpadovém hospodářství v Česku. Díky 
němu mělo město na svoji dobu progresivní 
systém a těží z něho dodnes. Žďár má dlou‑
hodobě nízké náklady na odpadové hospo‑
dářství a nižší celkovou produkci směsného 

komunálního odpadu. Časy se ale mění. Nově 
velmi tvrdé a ostré zákonné nároky na třídění 
a recyklaci odpadu a s tím souběžně omezení 
skládkování vyvolává nutnost systém posu‑
nout a zdokonalit. Všude v ČR, a Žďár nebude 
výjimkou, poroste skládkovací poplatek a ná‑
roky na občany včetně nákladového zatížení. 
Nyní město ve prospěch občanů doplácí do 
systému cca 117 Kč na občana ročně.

Ze své zkušenosti z  oblasti nakládá‑
ní s  odpady vím, že nejdůležitější je vždy 
postoj lidí. Těch, kteří odpady produkují 
a  kteří s  ním nakládají. Můžeme nastavo‑
vat pravidla, vycházet občanům vstříc sítí 
sběrných kontejnerů, můžeme i  rozšířit 
sortiment sběru. Všechno ale záleží na tom, 
zda lidé pochopí, že odpadů je moc a že je 
třeba předcházet jejich vzniku. Ať už je to 

nejjednodušší způsob ‑ neplýtvat a  kupo‑
vat jen potřebné. Nebo kupovat věci bez 
obalu. Nebo třídit. Odpady zavalují naše 
životní prostředí a  nejsilnější je myšlenka, 
že všechny odpady lze nějakým způsobem 
využít a  ne je ukládat do země. Jsem pro 
energetické využití nevytříděných odpadů. 
Bohužel zařízení na energetické využití od‑
padů je nedostatek. A to je třeba změnit.

Ludmila 
Řezníčková

zastupitelka 
ANO 2011

Petr 
Stoček

zastupitel 
KSČM a SPOZ

Předložené analýzy strategie odpadové‑
ho hospodářství mají vysokou vypovídající 
schopnost a jsou z hlediska přehledu velmi 
dobře zpracovány, což je v současnosti je‑
jich nejsilnější stránkou. Vyplývá z nich mír‑
ný nárůst objemu SKO v posledních letech 
a naopak omezení nárůstu objemu tříděné‑
ho odpadu. Využití tříděného odpadu je ale 
velmi průměrné, velká část vytříděných su‑

rovin od občanů se stejně vrací do odpadu, 
určeného pro skládkování. Je nutné se za‑
měřit na posílení systému tříděného sběru 
využitelných KO, optimalizaci odděleného 
sběru a evidence bioodpadů a rozvoj akti‑
vit na předcházení vzniku KO. Zcela chybí 
v analýzách prvky motivace občanů ke zvý‑
šení třídění KO a chybí i zmínka o možnos‑
tech řešení spalováním KO ‑ jak a kde.

Zbyněk 
Vintr

zastupitel 
KDU‑ČSL

Nejsilnějším, a současně také nejslabším 
článkem řetězce nakládání s odpady, je ob‑
čan. Domnívám se, že jsme bývali právem 
hrdí na skvělé výsledky ve srovnání s jinými 
městy, jenže náš náskok se stává minulostí. 
V třídění plastů nebo skla pokulháváme za 
Krajem Vysočina a nedosahujeme ani celo‑
republikového průměru. Zatímco v podob‑

ném typu měst připadá jedno sběrné místo 
průměrně na 120 obyvatel, u nás je to bez‑
mála dvojnásobek. Sběrné nádoby mají svůj 
zenit za sebou a sběrná místa často připomí‑
nají nevzhledné skládky. Chceme‑li občany 
motivovat, potřebujeme zajistit osvětu, pes‑
třejší síť modernějších sběrných míst a dlou‑
hodobou finanční motivaci k třídění.

Jaroslav 
Ptáček

zastupitel 
ODS

Nejsilnější stránka? To, že je hotova po‑
měrně srozumitelná analýza odpadového 
hospodářství. Nyní je zásadní získat pro ni 
většinu spoluobčanů. Proto doporučuji si na 
stránkách MěÚ projít odkazy odboru komu‑
nálních služeb o  odpadech. Harmonogram 
svozu popelnic a  kontejnerů s  tím, že od 
1.  6. se posiluje svoz popelnic na týdenní, 
informace o svozové společnosti AVE, o sběr‑

ném dvoru, o povinnostech pro podnikatele 
v této oblasti, o bioodpadech ‑ pěkné vysvět‑
lení, jak a proč třídit, že si stále můžete zdar‑
ma zažádat o  biopopelnici včetně odvozu. 
Jak nás trápí přetěžování nádob zakázaným 
ukládáním stavebního odpadu atd. Komu‑
nální odpad je celosvětovým problémem, 
ale nyní, když pomáháme tornádem zničené 
škole, jsou mnohé priority posunuty.

Tomáš 
Augustýn

zastupitel 
TOP 09 
a Svobodní

Odpadové hospodářství je oblas‑
tí, kterou lidé vnímají, jen když je něco 
opravdu špatně. Ať je to neférový dvou‑
týdenní svoz komunálního odpadu 
v  některých lokalitách, přeplněné nádo‑
by, nepořádek kolem nich, nedostatek 
některých nádob nebo hrozba zvýšení 
poplatku. Rezerv ukazuje analýza sku‑
tečně mnoho. Problémy ještě umocňuje 

současná nekončící koronavirová doba, 
kdy více lidí nakupuje na eshopech nebo 
si bere jídlo z  restaurací domů a  množ‑
ství odpadů tak výrazně narůstá. Jako 
největší pozitivum hodnotím nakládání 
s  bioodpadem, mimo jiné i  to, že město 
lidem zajistí vývoz jejich nádob. Smutná 
věc je, že za další zpracování této cenné 
komodity město platí nemalé peníze.

Slova zastupitelů
Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat v  rubrice Slova zastupitelů. Jedná se o  osobní 
názory zastupitelů, nikoli Města Žďáru nad Sázavou. Redakce obecního zpravodaje je ze zákona povinná příspěvky zastu-
pitelů uveřejnit. Do uzávěrky letního čísla nám přišly následující příspěvky.

Volby se blíží
Na 18. jednání zastupitelstva města se 

v několika bodech řešil základní rozvojo‑
vý dokument ‑ územní plán města. Nejdří‑
ve jsme se ve Zprávě o uplatňování územ‑
ního plánu za posledních 5 let dozvěděli, 
že stávající územní plán je aktuální a má 

dostatek vyčleněných rozvojových ploch. 
Jenom ploch určených pro bydlení je to‑
lik, že jsou dostatečné pro výstavbu 400 
rodinných domů a  390 bytových domů. 
V  dalším bodě jsme dostali k  projednání 
návrh Změny územního plánu č. 5, který 
navrhuje změnu využití stávající veřejné 
zeleně na plochy pro bydlení v okolí Vel‑
kého žďárského rybníka v  části Lučiny. 
Ptali jsme se, proč v  situaci, kdy územní 
plán obsahuje dostatek ploch pro bydle‑
ní, se otevírá několikaletý proces změny 
využití lokality zeleně a  zahrádek upro‑
střed města. Proč nejsou připravovány 
pro výstavbu již schválené plochy, kde 
se ušetří čas potřebný pro navrhovanou 
změnu v oblasti zahrádek a zeleně v cen‑
tru města. Odpovědi jsme se nedočkali, 

protože garant rozvoje města  – městský 
architekt pobírající z rozpočtu města 500 
tis. Kč za rok na jednání nebyl přítomen. 
Částečnou odpověď nám dal MUDr. Černý 
(ODS), když řekl, že se blíží volby. Stávají‑
cí koalice ŽŽM, KDU‑ČSL, ANO a  ODS za 
2 volební období totiž pouze rozprodala 
předchozími zastupiteli připravené po‑
zemky a  nepřipravila žádné nové plochy 
pro bydlení v RD a nepostavila jediný byt 
v  bytových domech. Pan doktor Černý 
a koalice si začala uvědomovat, že se blíží 
doba, kdy voliči budou hodnotit, jak napl‑
nili své předvolební sliby podpory bydlení 
a zastavení poklesu počtu obyvatel měs‑
ta. Myslím, že likvidace zahrádek a zeleně 
to už ale nezachrání.

Jaromír 
Brychta
zastupitel 
Změna 2018

Dagmar 
Zvěřinová

zastupitelka 
ČSSD

Z  našeho pohledu především velký 
chaos v  komunikaci směrem k  veřejnosti. 
14denní svoz odpadů v  letních měsících 
nebyl projednán ani s  radními, ani zastu‑
piteli a už vůbec ne s veřejností. Následné 
zlehčování návrhů a  stížností veřejnosti 
nebyl důstojný. To vše samozřejmě sníži‑
lo a  snižuje důvěru veřejnosti v  jakoukoli 
koncepci či analýzu. Tak snad jedinou sil‑

nou stránkou celé analýzy budou občané 
města. Přes všechna pochybení vedení 
města dokázali žďáráci velmi dobře třídit 
a  chovat se zodpovědně. Snad je to dob‑
rý základ pro realizaci budoucí koncepce. 
O  to více se bude muset změnit přístup 
k projednávání analýzy a prezentace všech 
změn v hospodaření s odpady jak směrem 
k zastupitelům, tak především k občanům.

Jan 
Havlík
zastupitel 
Změna 2018

Město díky letité spolupráci s  firmou 
ODAS mělo vybudovaný jeden z nejlepších 
systémů likvidace odpadů, který byl vzorem 
pro ostatní města a  byl opakovaně oceňo‑
ván odborníky. Efektivní pokrokový systém 
a  osvěta naučily občany města třídit a  pro‑
dukovat podprůměrné množství komunál‑
ního odpadu, za co byli odměňováni nízkým 
poplatkem za odpad. Po nástupu koalice 

byla snaha vše změnit a  nahradit novým 
vlastním. Výsledkem je dožívající a  zastara‑
lý systém, protože ho nikdo 7 let nerozvíjel. 
Nyní je v důsledku legislativních změn před 
námi revoluční inovace systému, která nebu‑
de levná, a tak nejdůležitější otázkou je: Kdo 
to zaplatí? Město se podílí na ceně likvidace 
odpadu minimálně, proto se snažíme o zvý‑
šení podílu z rozpočtu města a ne občanů.
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Děti si vyzkoušely tradiční modrotisk s MAP II
V rámci projektu Místní akční plán vzdělá-
vání II ORP Žďár nad Sázavou, reg� č� CZ�0
2� 3� 68/0�0/0�0/17_047/009150, vznikl po-
zoruhodný školní projekt, jehož cílem bylo 
dostat děti od počítačů zpět k řemeslné vý-
robě a tvůrčí činnosti�

Vše začalo na konci minulého léta, kdy se 
mohli pedagogové společně s  námi podívat 
do původní modrotiskové dílny rodiny Dan‑
zingerů v Olešnici na Moravě. Tím byla zažeh‑
nuta první jiskra.

Následovalo vymyslet, jak tuto tradici při‑

blížit dětem, aby  se nejen dozvěděly něco 
o  historii, ale měly také možnost si to samy 
vyzkoušet. A tak členové pracovní skupiny pro 
polytechnické vzdělávání a řemesla dali hlavy 
dohromady a ve spolupráci se společností Ef‑
ko‑karton s.r.o. vznikl náš obrácený modrotisk.

Výsledkem bylo 110 plně vybavených sad 
pro 1100 dětí a žáků, rozvezených do 20 za‑
pojených škol. Žáci i pedagogové se do práce 
vrhli s velkým nadšením a vznikly krásné vý‑
robky, které si můžete prohlédnout na našem 
facebookovém profilu.

Realizační tým MAP II

Městská policie
Agresivní podnapilý muž poškodil 
služební vozidlo MP

V  souvislosti s  konáním taneční zá‑
bavy v  ZR 2 ‑ Zámku prováděla hlídka 
MP ve večerních hodinách kontrolu 
této akce. V době kontroly byli strážníci 
kontaktovaní pořadatelskou službou, 
která již v  této době řešila problém 
s mužem, který se na místě zábavy cho‑
val nevhodným způsobem, obtěžoval 
jeho účastníky, narušoval veřejný pořá‑
dek a  samotné konání taneční zábavy. 
Vzhledem k tomu, že muž nebyl ocho‑
ten na místě prokázat svoji totožnost, 
bylo rozhodnuto o  jeho předvedení 
na PČR. Při jeho pokračující agresivitě 
chování bylo nutné proti němu použít 
donucovací prostředky včetně pout. 
Agresivita asi 30letého muže pocháze‑
jícího z Novojičínska vyvrcholila tím, že 
hlavou úmyslně rozbil zadní skleněnou 
výplň služebního vozidla MP. Při zákro‑
ku došlo i ke zranění jednoho ze zasa‑
hujících strážníků. Na místo byla přivo‑
lána lékařská záchranná služba a  PČR. 
Vzniklá škoda způsobená na služebním 
vozidle MP činí přes 11 tisíc korun. Pro 
podezření z  trestného činu poškození 
cizí věci si celou záležitost převzala PČR 
k  dalšímu šetření, neboť proti muži je 
v dalších věcech vedeno trestní řízení.

Odchyt psa v areálu Pilák
Na služebnu MP bylo v odpoledních 

hodinách přijato oznámení, že v  pro‑
storu rekreačního a sportovního areálu 
Pilák se pohybuje na volno pes rasy ně‑
mecký ovčák bez přítomnosti majitele 
nebo odpovědné osoby. V danou dobu 
se zde nacházel větší počet návštěvní‑
ků a  byla zde důvodná obava, aby ne‑
došlo k případnému pokousání přítom‑
ných osob, neboť pes nebyl opatřen ani 
náhubkem. Strážníkům MP se podařilo 
psa odchytnout a následným šetřením 
v  součinnosti s  PČR zjištěna jeho ma‑
jitelka ze Žďáru n/S.,které byl pes pře‑
dán. Celá věc byla dále řešena PČR.

 
Luboš Skřivánek 

zástupce vedoucího městské policie

Transparentnost by neměla budit emoce
V textu ve Žďárských novinách jsem slo‑

vem nezpochybnil právo MUDr. Černého 
účastnit se výběrového řízení na cokoliv, 
ani jsem nenapsal, že by byl ve střetu zájmu. 

Sám MUDr. Černý v článku potvrdil intenziv‑
ní komunikaci s obchodními partnery z NO‑
BIS lékárny a to je dobře, protože zastupitelé 
mají komunikovat s nájemci. Otázkou však 
je, zda s  nimi mají zakládat společné firmy 
a  privatizovat činnosti zajišťované městem 
nebo jeho organizacemi? Přiznání neschop‑
nosti rady města a ředitelky polikliniky řídit 
pronajímané činnosti bez ztráty konstato‑
vané starostou Mrkosem jsou smutným čte‑
ním. Co konkrétního udělali pro řešení ztrá‑
tovosti bez privatizace? Starosta neuvedl, 
jakým kouzlem při nezměněných nákladech 
i příjmech od pojišťoven ten cizí subjekt do‑
kázal, že lze být ziskový a ještě městu platit 
miliónový nájem? To je žďárský ekonomický 

zázrak. Dále nezmínil, že smlouva o pachtu 
je uzavřena na 10 let a její výpověď je možná 
pouze při naplnění zákonem stanovených 
důvodů, jako je např. insolvence nebo likvi‑
dace společnosti. MUDr. Černý ostře odsu‑
zoval výběrové řízení, kde cena měla váhu 
50 %, a  rozčiloval se, že zvítězila firma s až 
sedmou cenou. Je divné, že se stejně kate‑
goricky nevyjádřil k výběrovým kritériím na 
pacht rehabilitace, jehož se účastní a  kde 
cena činí pouze 40 %! Starosta Mrkos mluví 
o  výběru, kde „cena nehraje prim“, který je 
„garantovaný najatou specializovanou fir‑
mou“, které zaplatili téměř 200 tis. Kč, ten je 
u „ztrátové polikliniky“ neobhajitelný a po‑
divný.

Jan 
Havlík
zastupitel 
Změna 2018

Jsem na Čechy pyšná
Lidstvo má za sebou těžký rok. Bylo vy‑

staveno velké zkoušce, kdy jsme se setkali 
s neznámým virem.

Se ctí jsme se s ním utkali. Samozřejmě, 
že je mi bolestivě líto všech, kdo ztratili 
v  tomto boji někoho milovaného. Život je 
ale bohužel někdy nespravedlivý. Přesto, že 
každý z  nás se nějakým způsobem musel 
omezit ve svém dosavadním životě, přesto, 
že mnozí přišli o zdroje svých příjmů, přes‑
to, že museli bojovat se samotou a někdy 
i  depresemi, jsme dokázali, jací jsme, my 
Češi, skvělý národ.

Protože v okamžiku, kdy udeřilo na jižní 

Moravě tornádo a  sebralo lidem domovy 
a životy, celá naše země se spojila a doká‑
zala neuvěřitelnou vlnou solidarity, že my 
se jen tak nedáme. Po těžkém roce, kdy se 
zdálo, že jsme na dně, se zvedla obrovská 
vlna pomoci. Finanční částka, která se vy‑
brala a  stále vybírá, je největší v  celé naší 
historii. Mnoho lidí, včetně Žďáráků, jelo na 
Moravu pomoci osobně, se svými znalost‑
mi řemesel. A proto já ztvrdím, že jsem na 
Čechy pyšná, a jsem hrdá, že jsem Česka.

Děkuji vám.

Ludmila 
Řezníčková
zastupitelka 
ANO 2011

Rok v projektu Inkluze ve Žďáře nad Sázavou
Do projektu Inkluze ve Žďáře nad Sáza-
vou (září 2018 – srpen 2021) jsem vstou-
pila v  červnu roku 2020� Nebyla jsem si 
vůbec jistá, zda jsem tou správnou oso-
bou, která by měla spolu s  kolegyněmi 
z administrativního týmu dovést projekt 
do jeho závěrečné etapy�

Nejistotu pro mě představovala mimo 
jiné skutečnost, že už při vyslovení slova in‑
kluze mnoho lidí reaguje poněkud emotivně 
a zkrátka tento prvek v našem školství a pri‑
ori odmítá. Zajímavým způsobem byl po‑
stoj některých lidí vyjádřen spolupracovnicí 
z  Agentury pro sociální začleňování, která 
inkluzi popsala jako „červený hadr, kterým 
máváte někomu před očima“.

Různé postoje k inkluzi
Během svého působení v  projektu jsem 

pochopila, že v  souvislosti s  inkluzí se ne‑
mluví jen o  začleňování dětí s  tělesným či 
mentálním postižením, o dětech s autismem 
či o dětech ze sociálně vyloučených lokalit. 
Do inkluze spadají rovněž děti nadané, děti 
s poruchami chování, děti se SVP nebo děti 
s ADHD. Je to poměrně široké spektrum.

V České republice rovněž narůstá a zřej‑
mě nadále bude narůstat procento dětí s od‑
lišným mateřským jazykem. Před tématem 
inkluze nelze v dnešní době uhýbat a tvářit 
se, že se nás netýká.

Právě naopak. Každý z nás je zjednoduše‑
ně řečeno v něčem jedinečný, každý máme 
své výjimečné nadání a své handicapy. Kaž‑
dý navíc chceme to nejlepší pro své děti. Je 
však tou nejlepší strategií pro ně, když nebu‑
dou potkávat nikoho s odlišností? Není při‑
rozené přijmout skutečnost, že každý z nás 
je originálem a že bychom se měli snažit od 
malička žít ve společenství, které tuto origi‑
nalitu respektuje? Nehledě na to, že v mno‑
ha evropských zemích se inkluzivní myšlen‑
ky daří ve školství naplňovat již mnoho let.

Pestré složení třídy
Jen těžko bychom očekávali, že práce 

ve třídách s  tak různorodou skupinou žáků 
bude snadná. Naopak vyžaduje od našich 
pedagogů velké nasazení, chuť učit se no‑
vým věcem, nebát se stále vzdělávat a  po‑
tvrzuje se tak, že být učitelem je opravdové 
poslání. Inkluze hluboce ovlivňuje rodinu 
každého dítěte, které se potýká s  určitým 
problémem. Samozřejmě se celá záležitost 
dotýká také jeho spolužáků.

Práce v inkluzivní třídě je zkrátka jiná než 
ve třídě, kterou si pamatujeme z dob našeho 
dětství. Mnozí učitelé používají také jiné hod‑
nocení, než jaké jsme znali. Občas se potom 
objevují nářky ze strany některých rodičů, jak 

těžké je pro jejich dítě ve třídě soužití s dítě‑
tem inkluzivním. Osobně se domnívám, že 
je nesmírně důležité se v  takovém případě 
potkávat jak s učiteli, tak ve skupině rodičů, 
mluvit o těchto problémech a v neposlední 
řadě vyslechnout také stanovisko odborníků.

Vzdělávací aktivity
Pedagogové mateřských a  základních 

škol se průběžně zapojovali do vzdělávacích 
aktivit projektu, které jim měly v této oblasti 
pomoci. Vyhledávali jsme odborná témata, 
realizovali jsme besedy pro veřejnost (na‑
příklad: Nebojte se epilepsie!, Jak pracovat 
s  dítětem s  online závislostí, Rodina dítěte 
s  autismem nebo Jak zvládnout návrat dětí 
do škol).

Naše plány byly samozřejmě výrazně 
ovlivněny pandemickou situací, a  proto se 
některé besedy musely přesunout do online 
prostoru, což samozřejmě jak pro přednášejí‑
cí, tak pro účastníky bylo do jisté míry limitu‑
jícím faktorem.

Poděkování
Závěrem bych chtěla poděkovat kolegům 

z projektu, zejména za jejich přijetí a důvěru. 
Díky jejich podpoře a spolupráci se nám po‑
dařilo mnohé aktivity dovést ke zdárnému 
konci. Poděkovat bych chtěla všem žďárským 
základním školám a mateřské škole za vstříc‑
nost a ochotu spolupracovat s námi.

Pevně věřím, že všechny naše společně 
realizované aktivity přispěly dobré věci. A po‑
děkování patří v neposlední řadě také všem 
spolupracujícím institucím, neziskovým or‑
ganizacím, lektorům a konzultantům. Projekt 
Inkluze ve Žďáře nad Sázavou bude ukončen 
ke dni 31.  srpna. Inkluzivním tématům se 
však nadále budou věnovat další projekty, do 
kterých se naše město zapojí.

Jana Formánková
koordinátora inkluze

Poliklinika nebo supermarket se zdravím?
Končí éra malé žďárské nemocnice. 

Z  naší městské polikliniky se v  tichosti 
a postupně stává supermarket se zdravot‑
ními službami. Polikliniku už nebude řídit 

a  služby garantovat město, ale soukromé 
subjekty. Nikdo nás zastupitele o této změ‑
ně neinformoval. Nikdo neřekl, že se plá‑
nuje nebo že dojde k takto zásadní změně 
v  zajištění komplexu zdravotních služeb 
na poliklinice. Z prosperující zdravotnické 
organizace se stal zdravotnický supermar‑
ket. Změna 2018 s  touto privatizací prak‑
ticky nevratným rozprodejem činností po‑
likliniky zásadně nesouhlasí a vyzývá radu 
města, aby zastavila privatizaci naší polikli‑
niky a prioritně řešila a doložila kroky ve‑
doucí k ekonomizaci a úsporám stávajících 
služeb příspěvkové organizace poliklinika. 
Navíc na polikliniku míří miliónová dota‑
ce z  Kraje Vysočina. Vývoj hospodářských 

výsledků polikliniky za roky 2018 ‑ 1,2 mil. 
Kč, 2019 ‑ 0,5 mil Kč a  v  roce 2020 i  přes 
„výhodný pacht laboratoře“ a  pronájem 
lékárny dosáhl hodnoty 1 917 Kč, ukazu‑
je, že pronájmy a  pachty nejsou řešením 
špatného hospodaření. Pokud starosta 
Mrkos říká, že pronájmem laboratoře se 
zachovala a  mnohdy i  zvýšila kvalita slu‑
žeb, tak asi nepotřeboval rozbor krve nebo 
laboratorní výkon po 10. hodině, kdy ho 
„dobře pronajatá laboratoř“ nepřijme 
a  neprovede, jak si postěžovala ošetřující 
lékařka. Občané potřebují zavedené a sta‑
bilní služby polikliniky garantované měs‑
tem nikoliv soukromého zdravotnického 
supermarketu.

Jan 
Havlík
zastupitel 
Změna 2018

Děti pracují s modrotiskem Foto: MAPII

Ilustrační foto Foto: Jana Formánková
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Horácký džbánek se nadechuje na „Farských“ do příští sezóny
14� srpna vás čeká letos za symbolických 
sto korun „zeštíhlený“ Horácký džbánek, 
který si klade v tomto roce pouze něko-
lik cílů� A to, abychom se po dvou letech 
všichni opět sešli, pobavili se u  folkové 
a  country hudby a  zažili příjemný den 
v krásném prostředí parku ve středu na-
šeho města� Zakončíme tak dlouholetou 
éru dvoudenního festivalu a neformálně 
tak zahájíme novou životní etapu této 
tradiční akce, která ve svém novém pojetí 
naplno odstartuje až v roce 2022!

Ale to neznamená, že se letos není na 
co těšit! Pro milovníky lidové hudby zahra‑
je Studánka s Horáckou muzikou a děti jistě 
potěší ukázky výcviku služebních psů, poli‑
cejní techniky a výzbroje, stejně tak záchra‑
nářské služby. 

Jeden z nejlepších zpěváků country písní 
Tomáš Linka předvede svůj set se svojí kape‑
lou Horká Linka. Na podiu ho pak vystřídá 
písničkářský talent s  již velmi slušnou dáv‑
kou příznivců i autorských písní, pan Michal 

Horák. Podvečer bude patřit české hudební 
a  herecké legendě, paní Nadě Urbánkové, 
kterou doprovodí skupina Bokomara. 

A jako after party si společně se skupinou 
Waldovy Matušky zazpíváme a zatančíme na 
ty největší hity Waldemara. Jako doprovod‑
ný program stojí za zmínku dílna Jany Mikis‑
kové s  výrobou obrázků, či ukázka výroby 

loutek s  Janou Mifkovou. Chybět nebudou 
hry pro děti se skauty, ukázky z kovářské díl‑
ny, práce se sklem a další zajímavosti. 

Na místě bude občerstvení, včetně opé‑
kání selete. A  proto přátelé, nezapomeňte, 
že 14.  srpna se prázdninuje na „Farských“ 
spolu s Horáckým džbánkem!

 Kultura Žďár

Žďárský letňák za Domem kultury se blíží
A  my se na vás samozřejmě těšíme� 
A  společně si střihneme plejádu filmů 
všech žánrů, od retro sedmdesátek až 
po dnešek� Takže na co se můžete těšit?

V  pondělí 16.  srpna po setmění uvidíte 
herecký koncert Ivana Trojana ve filmu Šar‑
latán. Tento film roku 2020 si nemůžete ne‑
chat ujít. A co vás čeká v úterý? Napovíme 
dialogem z filmu: Sandy: „Co se stalo s Dan‑

ny Zukem z  pláže?“ Danny: „No, já nevím, 
možná jsme dva, zkus Zlatý stránky.“ Ano, 
čeká vás Pomáda! John Travolta a krásná Oli‑
via ve slavném muzikálu. Hlášky z Pomády 
jsou ovšem čajíčkem oproti kulometné dáv‑
ce sloganů z pera Quentina Tarantina v kul‑
tovním trháku s názvem Pulp Fiction, který 
si promítneme ve středu. 

A  ve čtvrtek je čas na pohádku. Prin‑
cezna zakletá v čase je velká výpravná po‑

hádka pro celou rodinu. Celý letňák pak 
uzavřeme v pátek filmem Bábovky s celou 
řadou hereckých hvězd, který na letní kino 
bezesporu patří! 

Před každým filmem se navíc můžete tě‑
šit na Toma a Jerryho a bohaté občerstvení. 
A hned po letňáku vás zveme do Kina Vy‑
sočina. Čeká tam na vás maraton premiér 
v čele se Zátopkem a famózním Václavem 
Neužilem v hlavní roli! Kultura Žďár

Horácký džbánek v předchozích letech Foto: Kultura Žďár

Květinová výzdoba na Zelené hoře Foto: Květinka na Veselské ulici

Sliby se mají plnit - žďárská bazilika rozkvete
Když jsme před třemi lety zdobili Zelenou 
horu květinami v  rámci semináře floris-
tů, padl tak trochu v legraci slib, že příště 
tedy zdobíme žďárskou baziliku Panny 
Marie� Tehdy jsme netušili, že slib se stane 
skutečností�

Květinářské řemeslo je krásná práce, ale 
i  zde  je třeba se stále učit novým věcem. 
Svoje mistrovské floristické zkušenosti 
nám přijede předat Michal Haut, absolvent 
prestižní floristické mistrovské akademie 
v  Rakouském Zwetlu. Pod jeho vedením 
proběhne v závěru prázdnin 24. ‑ 26. srpna 
seminář, v rámci kterého floristé, jak z České 
republiky, tak i ze Slovenska nazdobí bazili‑
ku v květech naděje.

“Lidem bychom po všem, co minulý rok 
prožili, chtěli dodat naději. Naději, která věří 
v  lepší a  radostnější budoucnost. O  naději 
bude i  květinové dílo, které ozdobí prostory 
kostela,“ řekla Marie Horáková z Květinky Ve‑
selská, která tuto akci organizačně zajišťuje.

Ve čtvrtek 26.  srpna v  16.00 otevřeme 
dveře kostela vernisáží a  pak budou květi‑
ny k vidění až do neděle 5. září vždy od 9.00 
do 16. 00. Krása květin potěší, pozvedá naši 
duši. A tak jako klenba baziliky se spojuje ve 

výškách nebe, tak bychom si moc přáli, aby 
květiny, které vyrostly a naše ruce je zpraco‑
valy, pozvedly srdce těch, kteří si je přijdou 
prohlédnout.

 Květinka na Veselské ulici

Žďárský fotbalový klub letos slaví 100 let od svého založení
Fotbalový klub FC Žďas letos oslaví sté vý-
ročí od svého založení� Za století působení 
se dostal až do českého poháru a dokonce 
hostil slavnou pražskou Slávii� Už přes pa-
desát let je věrný svému zázemí na Bou-
chalkách a v současnosti odchovává novou 
nadějnou generaci� Oslavy založení klub 
přesunul kvůli koronaviru na příští rok�

Na začátku žďárského fotbalu byla  dob‑
rovolná organizace, která si říkala Student‑
ský fotbalový klub. Hráli dobrovolně a  pro 
potěšení, asi tak v  letech 1921‑30. Rok 1921 
lze považovat s  trochou nadsázky za počá‑
tek vzniku fotbalu ve Žďáru nad Sázavou. Již 
v této době měl fotbal své příznivce a jedním 
z  „velkých dnů“ pro fotbalisty bylo sehrání 
přátelského utkání se Slavií Brno a Židenicemi 
Brno. Poté přibližně v roce 1930 vznikl FC Klub 
Žďár, který pořádal výjezdy na přátelská utká‑
ní v okrese. Největší rozkvět fotbalu ale zažil 
Žďár nad Sázavou v době války. V té době byl 
ustanoven fotbalový klub, který hrál na hřišti 
za sokolovnou (na sokolském hřišti), hrající 
pravidelnou soutěž patřící pod župu Brno.

V  60. letech bylo vybudováno škvárové 
hřiště ve sportovním areálu Bouchalky. Roz‑
místění kabin a tribun na tomto hřišti navrhl 
bývalý hráč klubu architekt Karel Frendlovský. 
Na tomto stadiónu fotbalový klub sídlí do‑
dnes. Pouze v roce 1975 bylo hřiště zatravňo‑
váno, a proto se hrálo na náhradní ploše.

V zápasu 2� ligy se Žďár utkal i se Slávií
Oddíl kopané, pod hlavičkou TJ Žďas, pra‑

videlně startoval v  župních soutěžích a  za 
zmínku stojí jen rok 1961‑62, kdy doroste‑
necký tým Žďasu tehdy bojoval o celostátní 
dorosteneckou ligu. Vzestup nastal v  roce 
1981‑82, kdy fotbalisté TJ Žďas vybojovali titul 
přeborníka Jihomoravského kraje a  postou‑

pili do republikové divize C. První rok v divizi 
znamenal další úspěch, tým trenéra Zema‑
na o bod předstihl Vlašim a II. NFL byla tedy 
v roce 1983 skutečností. V pohárové soutěži 
dosáhl žďárský tým největšího úspěchu na 
podzim roku 1983, kdy se po čtyřech vítěz‑
stvích probojoval do 5. kola. Na Bouchalky tak 
mohla dorazit věhlasná Slávia Praha. Po bez‑
gólovém poločase nakonec rozhodla jediná 
branka Pražanů ve druhé půli, která zname‑
nala jejich postup mezi šestnáct nejlepších 
českých týmů.

Následujících deset let byl tým Žďasu stá‑
lým účastníkem druhé národní fotbalové ligy 
převážně se pohybující ve středu tabulky. 
V sezóně 1987‑88 a 1989‑90 dosáhl prozatím 
nejlepšího dosavadního umístění, když mu 
patřila 5. příčka. Sezóna 1992‑93 ale znamená 
sestup do divize, ve které se tým pohyboval 
dalších pět let. Ročník 1997‑98 byl pro Žďas 
totiž dalším sestupovým rokem a z divize D se 

po 15 letech vrátil opět do Krajského přebo‑
ru JM. Od roku 2002‑03 po reorganizaci krajů 
přešel tým FC Žďasu (přejmenování z TJ Žďas 
v roce 1995) do Krajského přeboru Vysočina. 
Zde se ale moc dlouho nezdržel a hned sezó‑
na 2003‑04 byla po dlouhé době opět postu‑
pová, když dvacetibodový náskok znamenal 
postup zpět do divize. V nejúspěšnějším ob‑
dobí pro Žďár vedli naše A‑mužstvo trenéři 
Zeman, Drinka, Šusta, Paduch, Machatka, 
Sysel a Krajčovič.

Úspěchy slavily dorost i mládež
V mládežnických soutěžích se nejvíce daři‑

lo v letech 1986‑87, kdy hráli žáci v moravské 
žákovské lize. V ročníku 1988‑89 byla po ně‑
kolika letech vybojována druhá dorostenecká 
liga. Tu hrávali dorostenci v sezóně 1989 ‑ 91. 
Další úspěchy poté přišly v letech 1996‑2000, 
kdy dorost hrával moravskoslezskou ligu 
a  žáci startovali v  moravské žákovské lize, 
kde patřili k  nejlepším mužstvům Moravy. 
Právě této generaci se po osmiletém snažení 
podařilo v  sezóně 2011‑12 opět postoupit 
do třetí nejvyšší soutěže MSFL s  rekordním 
šestnáctibodovým náskokem. V třetí nejvyšší 
soutěži se fotbalisté FC Žďas udrželi dvě sezó‑
ny. V první sezóně se dokázali zachránit ze 14. 
pozice.

V  následující sezóně 2013‑14 znamenala 
poslední 16. příčka opět pád do divizní soutě‑
že. Další roky až po současný ročník 2020‑21 
se tým FC Žďas opět drží sedmým rokem v di‑
vizní soutěži. Blýskáním na lepší časy se stal 
opět rok 2018, kdy oddílu byl přiřazen statut 
Sportovního střediska mládeže. V  roce 2019 
bylo s  přispěním města dobudováno nové 
zázemí pro mládež. Žákovské týmy hrají opět 
moravskou žákovskou ligu a do ročníku 2020‑
21 pak zasáhlo rekordních 14 mládežnických 
kategorií. Právě tato generace je do budouc‑
na velkou nadějí a pokusí se pozvednout tým 
FC Žďasu tam, kde sbíral největší úspěchy.

Petr Procházka, FC Žďas

Největší úspěch v historii klubu, tým, který vybojoval v roce 1983 druhou národní ligu Foto: FC Žďas

Říjen 1983, Žďas proti Slávii v osmifinále českého poháru Foto: FC Žďas
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Díky sponzorským darům a pracovnímu úsilí žáků máme opravené lavičky
Základní škola Palachova průběžně reno-
vuje a modernizuje letité školní vybavení� 
V  roce 2019/2020 přišly na řadu lavičky, 
které přes 20 let spolehlivě sloužily pro 
potřebu žáků 1� stupně� Čas se podepsal 
zejména na dřevěných částech, údržbu vy-
žadovaly i kovové kostry� A protože máme 
šikovné žáky, vznikl nápad, aby se renova-
ce laviček realizovala v oblíbeném předmě-
tu – v pracovních činnostech� Celá akce se 
ovšem poněkud protáhla, kvůli pandemii 
koronaviru�

V loňském roce proběhla část přípravných 
prací. Ve školní dílně žáci pod vedením pana 
učitele demontovali poškozené dřevěné části, 
byla částečně upravena konstrukce kovových 
částí a  hlavně byl odstraněn původní nátěr, 
což bylo poměrně náročné a komplikované. 

V  březnu 2019 byly uzavřeny školy z  dů‑
vodu pandemie koronaviru. Práce na obnově 
laviček byly zastaveny, žáci přešli na distanční 
výuku. V  červnu 2020 jsme obdrželi štědrý 
sponzorský dar. Firma Stora Enso WP HV, s.r.o. 
ze Ždírce nad Doubravou věnovala škole po‑
třebné množství vhodných smrkových profi‑
lů. Byly upraveny na příslušné rozměry, práce 
mohly pokračovat. Jenže na podzim roku 

2020 přišla další vlna koronaviru a školy byly 
vládním nařízením opět uzavřeny. 

Ovšem hned po letošním květnovém 
návratu žáků do školy se pracovní činnosti 
rozeběhly a renovace laviček zdárně pokračo‑
vala. Žáci 6. ročníků natírali kovové konstruk‑
ce vodou ředitelnými prostředky ve školních 
barvách – červená, modrá, zelená a žlutá, na 
dřevo byly použity lazury v odpovídajících od‑
stínech. 7. a 9. ročníky nastoupily k obtížnější 
práci. Za použití akumulátorových vrtaček, 

které škole darovala firma Hettich ČR k.s., žáci 
vrtali do dřevěných částí otvory pro šrouby 
a  kompletovali je s  kovovými prvky. Všichni 
byli neskutečně šikovní a práce je velmi bavila.

Díky sponzorům a  usilovné práci našich 
šikovných žáků se společné dílo podařilo. 
Lavičky máme umístěné v atriu, v kruhovém 
pavilonu 1.  stupně. Vkusně a  účelně dotváří 
školní venkovní prostor. 

 ..........................................................Martina Růžičková
učitelka ZŠ Palachova

Dva roky staré hřiště likviduje mládež i sportovci
Sportovní areál u ZŠ Švermova město ote-
vřelo před necelými dvěma roky a už bude 
nutné ho opravit� Na stavu se podepsala 
mládež, která si plete amfiteátr se skate 
parkem� Na stavu se podepisují i sportovci 
například používáním špuntů na umělém 
povrchu�

Součástí sportovního areálu je oran‑
žová plocha s  amfiteátrem, kterou, a  to 
nás nejvíce mrzí, ničí naši mladší spoluo‑
bčané. Ti si plochu určenou pro setkává‑
ní, hudební a  divadelní produkce pletou 
se skateboardovou dráhou. Tím jsou po‑
vrchové úpravy postupně odlupovány 
a  oprava bude stát školu nemalé peníze. 
A při tom jde využít ne tak vzdálený ska‑
tepark u zimního stadionu.

Zákaz vstupu veřejnosti na víceúčelové 
hřiště pro míčové hry neodradil ani starší 
sportovce, kteří si cestičku na hřiště našli 
uvolněním sítě a  poškozením závlačkové‑
ho systému. A některým nenechavcům se 
síť v  brankovišti zalíbila natolik, že museli 
vyzkoušet i její hořlavost.

A proč nemůžeme používat kopačky na 
hřišti pro malou kopanou? Prostor hřiště, 
oválu a skoku do dálky je vyroben z umělé‑
ho povrchu, který se používáním špuntů na 
kopačkách ničí. Pokud tedy sportovci trvají 
na obuvi se špunty, mohou využívat trav‑
naté hřiště. To je přes léto zavlažováno 2x 
denně ze spodního vrtu.

Provozní řád všech hřišť zakazuje vstup 
čtyřnohým mazlíčkům, i přesto se v prosto‑
ru areálu občas projde pejsek. Také množ‑
ství odpadků, které na sportoviště nepatří, 
musí škola denně řešit. Škoda jen, že Město 
Žďár nad Sázavou vybuduje tak krásné hři‑
ště, které škola udržuje, je soustavně niče‑
no a znečišťováno, místo toho, aby se vyu‑
žívalo ke sportu, který po covidové absenci 
potřebuje většina z nás.

Podmínky pro veřejnost: Při dodržová‑
ní veškerých pokynů si na hřišti můžete 
užít krásný den. Během letních prázdnin 
bude možné sportovní areál navštívit od 
8.00 do 20.00.

Občerstvení v  letních měsících si mo‑
hou sportovci zakoupit ve školním bufetu, 
který škola dle rozpisu a podmínek otevře.

Základní škola Švermova má sportov‑
ní areál zrekonstruován již 2 roky a  slouží 
hlavně pro výuku tělocviku a  pro pobyt 
školní družiny od 7.00 do 16.00 přibližně 
800 žáků ZŠ Švermova. V odpoledních ho‑
dinách je hřiště také využíváno místními 
sportovními kluby k pravidelným tréninko‑
vým aktivitám, jejich rozpisy a spolupráce 
s trenéry funguje.

Dominika Paulová
ZŠ Švermova

Výuka robotiky a nových technologií dle standardu Průmysl 4�0 
na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
Již dnes - v  rámci předmětů robotika, au-
tomatizace, projektování a  programování 
řídících systémů (PLC) se naše škola inten-
zivně věnuje výuce nových pokročilých 
technologií a  standardů daných koncep-
tem Průmysl 4�  0� Abychom uváděli stu-
denty nejen do tajů teoretických znalostí 
a  dovedností, ale rovněž do praktického 
světa aplikací, začínáme budovat v  rámci 
probíhající rekonstrukce elektroinstalace 
v naší škole laboratoř Průmysl 4�0 pro výu-
ku předmětů robotika, programování PLC 
a inovativních technologií�

V  první etapě, která právě probíhá, byl 
projekt učebny navržen tak, aby bylo možné 
v prostoru umístit pracoviště s robotem a čtyři 
navzájem spolupracující pracoviště digitální 
továrny. V učebně nově přibude technologic‑
ký rozvod pro napájení a zasíťování jednotli‑
vých pracovišť digitální továrny.

Ve druhé etapě bude učebna vybavena PC 
stanicemi s příslušným SW tak, aby každý stu‑
dent měl svůj počítač a mohl pracovat samo‑

statně, případně sdílet rozpracovaný projekt 
s učitelem nebo se spolužákem.

Poslední etapou je vlastní HW dodávka, 
montáž a  zprovoznění všech komponent 
digitální továrny. Laboratoř pro Průmysl 4.0 
bude dále dovybavena výkonnou PC techni‑

kou včetně wifi připojení. Umožní v reálném 
čase řídit robotická a kyber‑fyzikální zařízení. 
Komunikace se studenty (operátory) bude 
probíhat prostřednictvím systému MES (Ma‑
nufacturing Execution System). Součástí labo‑
ratoře bude také napojení na stávající učebny 
automatizace, mechatroniky a  učebnu pro‑
gramování. Rovněž bude možné napojení na 
stávající výukové standy pro programování 
PLC s řídícím systémem Simatic řady S7‑1200 
pomocí datové sítě Profinet. Koncept labora‑
toře Průmysl 4.0 cílí na možnost ověřit si do‑
vednosti a  uplatnit teoretické poznatky spo‑
lečně s možností odborného rozvoje každého 
studenta. Talentovaní studenti pak dostanou 
možnost individuálního pracovního a  osob‑
nostního růstu formou prací na zadaných 
školních projektech.

Radek Sejtko
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Ilustrační foto Foto: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Poničené „oranžové“ hřiště u ZŠ Švermova Foto: ZŠ Švermova

Žáci ZŠ Palachova renovují lavičky Foto:  Martina Růžičková

Zápis do mateřských škol
V  termínu zápisu od 2�  května do 
14� května bylo podáno celkem 263 žá-
dostí o  přijetí, které byly seřazeny dle 
předem schválených kritérií pedago-
gickou radou radou MŠ a radou města�

K  předškolnímu vzdělávání bylo přija‑
to celkem 216 dětí, nepřijato bylo 46 dětí 
mladších 3 let nebo s  bydlištěm mimo 
spádový obvod města Žďáru nad Sázavou, 
u  jedné žádosti bylo přerušeno správní 
řízení do srpna  2021. Nyní probíhají na 
jednotl. pracovištích informativní schůzky 
a  srdečně zveme přijaté děti a  rodiče na 
Den otevřených dveří ve všech MŠ dne 
30. srpna od 14.30 do 17.00.

Sledujte naše webové stránky www.mszdar.cz.

Iveta Klusáková
ředitelka MŠ Žďár

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Počty dětí 184 201 192 165 175 194 214 215 222 210 192
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POČTY DĚTÍ NAROZENÝCH V LETECH 2010 - 2020
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Počty dětí narozených v letech 2010 - 2020

Počty dětí narozených v letech 2010-2020 Foto: Lukáš Zvolský

Ilustrační foto Foto: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
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Ve Žďáru zpracovávají odpady odborníci
Žďár nad Sázavou se může pochlubit jed-
nou z nejdéle působících firem na sběr 
a zpracování odpadu, která od začátku za-
váděla řadu inovativních postupů. S ohle-
dem na zpřísňující se ekologická pravidla 
je to pro město i region velká výhoda do 
budoucnosti.

Tradici profesionálního odpadového hos-
podářství, jak se říká nakládání s odpady 
domácností i firem, zahájila ve Žďáru nad 
Sázavou firma ODAS již v roce 1991. Ta po-
ložila základy modernímu zpracování od-
padů, na které se mohou obyvatelé a firmy 
z města a dalších 130 obcí z širokého okolí 
dodnes spolehnout.

30 let pro čistotu města a okolí
Místní firma patřila mezi pokrokové spo-

lečnosti a již v 90. letech viděla v odpadech 
potenciál pro jejich další zpracování a vy-
užití. Díky tomu zde již v roce 1995 vznikla 
třídicí linka, sběrné dvory působí ve Žďáru 
i okolí a vrcholnou technologií se stalo zpro-
voznění bioplynové stanice na energetické 
využití bioodpadů v roce 2009, tedy ve vel-
kém předstihu před řadou jiných podobných 
provozoven.

V roce 2016 aktivity žďárské společnos-
ti zastřešila národní společnost AVE. Tato 
česká firma patří mezi vedoucí společnos-
ti v oboru a na trhu působí od roku 1993. 
V České republice zaměstnává přes 2000 
zaměstnanců a ročně přepraví více než 2 mi-
liony tun odpadu.

Že jsou odpady velkou zátěží i pro města 
velikosti Žďáru, dokládají údaje za poslední 
roky: zatímco v roce 2009 se v místní třídír-
ně zpracovalo 2800 tun papíru, za poslední 
tři roky tento údaj vzrostl o téměř 80 % až 
k hranici téměř 5000 tun za rok. Hmotnost 
vytříděných plastů se zvýšila z přibližně 
2000 tun na více než 3000 tun v roce 2019.

Ekologické nakládání s odpady
Jedním z hlavních cílů společnosti AVE je 

minimalizovat stopu člověka v oblasti od-
padů, a to s maximálním důrazem na eko-
logii. Mottem firmy je „Čistá budoucnost 
je společný cíl“, což se konkrétně ve Žďáru 
projevuje jednak neustálou moderniza-
cí techniky, kam patří každoroční obnova 
automobilů plnících nejpřísnější ekologické 
předpisy, ale také třeba investicemi do tří-
dicí linky, která v roce 2014 prošla zásadní 
rekonstrukcí. Prostorné zázemí se nachá-
zí na okraji obce směrem na Nové Veselí 
a zpracovává se zde plastový i papírový 
odpad k další recyklaci nebo termickému 
využití, nechybí střepiště pro uložení skle-
něného odpadu, specialisté si zde poradí 
i se stavební sutí a dalšími odpady.

Společnost v roce 2020 otevřela novou 
dílnu na demontáž vyřazených elektrospo-
třebičů, ta původní zahájila svou činnost již 
v roce 1999. Specialisté přístroje rozeberou 
a zejména barevné a želené kovy předají 
k dalšímu využití. Další novinkou je pře-
kladiště odpadů, kde od roku 2019 probíhá 
zhutnění odpadků a jejich odvoz k násled-
nému zpracování.

Skutečnou chloubou v oblasti zpracová-
ní odpadů ve Žďáru je bioplynová stanice, 
do níž se sváží bioodpad z města i širšího 
regionu. Zbytky rostlin, posekaná tráva či 
biologicky odbouratelný odpad z běžných 
domácností slouží k výrobě bioplynu pro 
ekologické vytápění a ohřev vody pro cca 
380 domácností a dodávku elektřiny pro 
přibližně 1200 domácností. Z přírodního 
materiálu vzniká také hodnotné hnojivo 
pro použití v zemědělství. Vedle toho se ve 
Žďáru zpracovává dřevo na tmavou nebo 
světlou štěpku, kterou lze využít na vý-
robu OSB desek, jako ochranu kořenových 
systémů nebo jako palivo.

Odborníci vědí, jak zpracovat odpad 
efektivně a levně

V rámci zpřísňujících se ekologických 
předpisů roste cena skládkovného, což 
prodražuje obcím nakládání s odpady. Díky 
zpracování bioodpadu má město a jeho ob-
čané proti jiným lokalitám velkou výhodu, 
přesto jsou i zde v oblasti třídění odpadů 
značné rezervy.

Tříděný odpad ve Žďáru tvoří jen asi 
35 % veškerého komunálního odpadu, zá-
kon však ukládá obcím již v roce 2025 pře-
dat k druhotnému zpracování minimálně 
60 % odpadů. To vyžaduje spolupráci se sil-
ným a stabilním partnerem, který pomůže 
místním obyvatelům dosáhnout ekologic-
kého zpracování odpadů.

Zásadní výhodou pro město Žďár i jeho 
obyvatele je profesionální zázemí firmy 
AVE, která má celostátní zkušenosti v obo-
ru a dokáže odpad zpracovat efektivně 
a s příznivou cenou. Zatímco například ve 
srovnatelně velkém Havlíčkové Brodě, kde 
provozují vlastní technické služby pro svoz 
odpadů, má město výdaje na odpadové 
hospodářství přes 30 milionů, Žďár nad Sá-
zavou vynakládá jen 16,8 milionu. Občany 
z Havlíčkova Brodu stojí poplatek za odpad 
720 Kč ročně, obyvatelé ze Žďáru platí jen 
580 korun. Díky spolupráci se společností 
AVE tak šetří město i jeho občané.

AVE je ve Žďáru jako doma
Pobočka společnosti AVE vystupuje 

jako dobrý soused díky podpoře vzděláva-
cích a společensky prospěšných aktivit ve 
městě. Zaměřuje se na ochranu životního 
prostředí, například pravidelně provádí 
školy svým zázemím a vzdělává děti a mlá-
dež k zodpovědnému nakládání s odpady. 
V roce 2020 přispěla částkou 100 000 Kč na 
realizaci zelené střechy místní polikliniky.

Žďárská pobočka pro zpracování od-
padů je zde i díky 30leté tradici zkrátka 
doma a dobře zná potřeby místních oby-
vatel. V neposlední řadě zajišťuje práci pro 
90 místních a 30 dalších zaměstnanců.

Chloubou místní pobočky je bioplynová 
stanice. Bioodpad slouží k výrobě bioplynu 
pro ekologické vytápění, ale i dodávku 
elektřiny pro přibližně 1200 domácností.

Foto: AVE Žďár nad Sázavou

Společnost AVE používá ke svozu odpadu ve Žďáru nad Sázavou moderní vozy plnící 
přísné emisní předpisy. Foto: AVE Žďár nad Sázavou

2107_AVE_pr_clanek_Odbornici_179x260_v01.indd   12107_AVE_pr_clanek_Odbornici_179x260_v01.indd   1 13.7.2021   18:37:1713.7.2021   18:37:17



Inzertní příloha

30

Zaostřeno na Žďár 2021

VIII� Zaostřeno na umění ve veřejném prostoru 
(zasílejte do 20� srpna 2021)

Na  srpen jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na  umění ve 
veřejném prostoru. Fotografie na  soutěžní téma zasílejte do   
20. srpna 2021 na e ‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns�cz. 
Do předmětu e ‑mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2021. V e ‑mai‑
lu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a tele‑
fonní kontakt. Více informací, fotografická témata na  celý rok 
a  pravidla soutěže naleznete na  webových stránkách města 
www�zdarns�cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e ‑mail: 
zaostrenona@zdarns�cz.

Vyhodnocení! 
VI� - VII� Zaostřeno na návrat kultury

V červenci 2021 byly do soutěže zaslány 3 fotografie s tema‑
tikou Zaostřeno na návrat kultury. Vítězem červencového 
kola fotografické soutěže se stal Václav Šubrt. Gratulujeme! 
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma pou kázkami 
do Kina Vysočina.

 
Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Více informací na: activezdar.cz

NAJDI SI SVŮJ KROUŽEK!

TANEČNÍ

HUDEBNÍ

VÝTVARNÉTECHNICKÉ

SPORTOVNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ

PP  RR  AA  CC  OO  VV  NN  ÍÍ        NN  AA  BB  ÍÍ  DD  KK  AA  

Společnost EMBRA Company a.s. se sídlem v České u Brna (provozovna Tišnov)  

hledá do svého týmu šikovné kolegy/kolegyně na pozice: 

SSTTAAVVBBYYVVEEDDOOUUCCÍÍ  PPOOZZEEMMNNÍÍCCHH  SSTTAAVVEEBB  

NNaabbíízzíímmee:: 

• vysoké platové ohodnocení 
• 13. a 14. plat 
• zajímavou práci na projektech v Tišnově, v Brně a okolí (výstavba bytových a rodinných domů) 
• zázemí silné společnosti 
• dlouhodobou spolupráci 
• firemní auto i pro soukromé účely 
• firemní notebook a telefon 
• možnost parkování přímo v areálu 

CCoo  ppoožžaadduujjeemmee:: 

• vysokoškolské nebo středoškolské stavební vzdělání (při SŠ vzdělání praxe min. 3 roky) 
• aktivní řidič (sk. B) 
• znalost práce v programu AutoCAD 
• pečlivost, samostatnost, vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost, časovou flexibilitu 

___________________________________________________________________________________________ 

PPRROOJJEEKKTTAANNTT  PPOOZZEEMMNNÍÍCCHH  SSTTAAVVEEBB  

NNaabbíízzíímmee:: 

• vysoké platové ohodnocení 
• zajímavou práci na projektech (rodinné a bytové domy) 
• flexibilní pracovní dobu 
• samostatnou kancelář 
• zázemí silné společnosti 
• dlouhodobou spolupráci 
• firemní auto i pro soukromé účely 
• firemní notebook a telefon 
• možnost parkování přímo v areálu 

CCoo  ppoožžaadduujjeemmee:: 

• vysokoškolské stavební vzdělání a odpovídající praxi 
• aktivní řidič (sk. B) 
• znalost práce v programu AutoCAD 
• pečlivost, samostatnost, vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost, časovou flexibilitu 

 

KKoonnttaakktt::  IIvveettaa  NNoovváákkoovváá,,  tteell..  ++442200  777733  556655  551133,,  ee--mmaaiill::  iivveettaa..nnoovvaakkoovvaa@@eemmbbrraa..cczz  

Více informací na: activezdar.cz

NAJDI SI SVŮJ KROUŽEK!

TANEČNÍ

HUDEBNÍ

VÝTVARNÉTECHNICKÉ

SPORTOVNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ



Změna programu vyhrazena.

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

DĚTEM
středa 28. července – pátek 30. srpna
pondělí, středa, pátek 10.00‑11.30
Letní dětské prohlídky (ZŽ)

čtvrtek, 8.00‑16.00
Dětské čtvrtky s Chytrou rukou (ZŽ)
29. července Hrnčíř
12. srpna Knihař
19. srpna Loutkář
26. srpna Truhlář

pondělí 2. srpna – pátek 6. srpna, 8.00‑16.00
Letní zámecký kemp (ZŽ)

neděle 8. srpna, 16.00
Dřevěné divadlo Honzy Hrubce: O zlaté rybce (PNZŽ)

DUCHOVNÍ AKCE
neděle 16. srpna, 20.00‑22.00
Nikodémova noc (BZPM)

sobota 28. srpna, 10.00‑16.00
Diecézní pouť rodin (ZŽ)

DIVADLO
sobota 21. srpna, 19.00
Divadlo Járy Cimrmana – Lijavec (MD)
Strašidlo Cantervillské (PNZŽ)

KONCERTY
středa 4. srpna, 20.00
Chinaski (PNZŽ)

čtvrtek 12. srpna, 19.00
Čechomor (PNZŽ)

neděle 15. srpna, 19.00‑21.00
Houslové kurzy: Zahajovací koncert (FSZŽ)

pátek 20. srpna, 19.00
Houslové kurzy: Benefiční koncert pro zámek (PZŽ)

neděle 22. srpna, 15.00‑17.00
Houslové kurzy: Open air koncert (ZŽ)

pátek 26. srpna, 15.00‑18.00
Houslové kurzy: Závěrečný koncert (ZŽ)

pátek 27. srpna, 20.00
Anna K� (PNZŽ)

KULTURNÍ AKCE
pátek 30. července, 18.30‑22.00
Hudební večer na terase: Revock (ZŽ)

pátek 6. srpna, 18.30‑22.00
Hudební večer na terase: M� Sedlák & J� Novák (ZŽ)

sobota 1. srpna, 9.00‑17.00
Retro výlet na Šlakhamr (Š)

sobota 7. srpna
10.00‑23.59 Žďárský street food festival (PNZŽ)
14.00‑20.00 Den otevřených dveří Flamberg (KF)

čtvrtek 12. srpna, 8.00‑18.00
Letní trh (NR)

pátek 13. srpna, 18.30‑22.00
Hudební večer na terase: M� Šedivá & M� Janíček (ZŽ)

čtvrtek 19. srpna, 14.00
Houslové kurzy: Seminář Tajemný nástroj housle (ZŽ)

sobota 21. srpna, 8.00‑11.30
Žďárský farmářský trh (NR)

úterý 24. srpna, 14.00
Houslové kurzy: Houslový masterclass (ZŽ)

čtvrtek 26. srpna
Slavnosti jeřabin 2021
17:00 Vysočinská zastavení, Ferrea Milenia (GSR, KB)
18:00 Petra Hapková – koncert Na půl cesty (PKP)

LETNÍ KINO
čtvrtek 5. srpna, 21.00‑22.30
Daleko od Rejkjavíku (PNZŽ)

pondělí 16. srpna – pátek 20. srpna, 20:00
pondělí Tom & Jerry, Šarlatán (PDK)
úterý Tom & Jerry, Pomáda (PDK)
středa Tom & Jerry, Pulp Fiction (PDK)
čtvrtek Tom & Jerry, Princezna zakletá v čase (PDK)
pátek Tom & Jerry, Bábovky (PDK)

čtvrtek 19. srpna, 21.00‑22.30
Letní kino: Vzpomínky na Itálii (PNZŽ)

SPORTOVNÍ AKCE
sobota 7. srpna, 9.30‑15.00
Na kole dětem Žďárskými vrchy (RAP)

sobota 21. srpna, 9.00‑22.00
Dračí lodě Vysočina (PN)

sobota 28. srpna, 11.00‑17.00
Pilman Triatlon (RAP)

BZPM – bazilika Nanebevzetí P. Marie, FSZŽ – barokní freskové sály Zámku Žďár, KF – klubovna Flamberg, Novoměstská ul.,
GSR – Galerie Staré radnice, KB – kaple sv. Barbory, MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky, PDK – prostor za Domem kul‑

tury, PFH – park Farská humna, PKP – prostranství před kostelem sv. Prokopa, PN – Pilská nádrž, PNZŽ – pivovarské nádvoří Zámku 
Žďár, PZŽ – prelatura Zámku Žďár, RAP – rekreační areál Pilák, Š – Šlakhamr Hamry nad Sázavou, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou


