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Osobnosti na Zelené hoře
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře je spojen s mnoha zajímavými
osobnostmi. Najdeme je mezi jeho tvůrci,
zachránci i návštěvníky.
Opata Vejmluvu a architekta Santiniho zná
ve Žďáře snad každý. Méně známá jsou ale jmé‑
na autorů sochařské výzdoby kostela, které se
nejprve v roce 1725 ujal Jan Pavel Czechpauer,
jehož práce nalezneme v Chrudimi, Hradci Krá‑
lové či v Běstvině. Záhy však zemřel a jeho vdovu
si v roce 1726 vzal Ignác Rohrbach. Převzal tak
i Czechpauerovu dílnu a dokončoval jeho za‑
kázky. Rohrbachovy práce nalezneme například
v Chrudimi, Pardubicích, Běstvině či v dnešním
Havlíčkově Brodě.
Patrně od roku 1728 zaujal Ignácovo místo
Řehoř Theny, žák Matyáše Bernarda Brauna, kte‑
rého proslavil například soubor alegorií Ctností
a Neřestí ve východočeském Kuksu. Také Theny
dokončoval zakázky jiných umělců, proto je lec‑
kdy obtížné určit jeho autorství. Stoprocentně
potvrzené je především u Thenyho žďárských
soch, například na branách zelenohorského areá‑
lu, předpokládané pak v Kladrubech či v Jaroměři.
Řečníci
Kázání a promluvy zde měli například olomo‑
ucký světící biskup František Julius hrabě Braida,

Portrét budoucího opata Václava
Vejmluvy od Simoneho Gionimy
Foto: Archiv RM

měřínský farář Jakub Felix Pacher či první rajhrad‑
ský opat a žďárský rodák Augustin Koch. Sbor‑
mistrem v době opata Vejmluvy byl Jiří František
Slavíček, bratr jezuitského misionáře v Číně Karla
Slavíčka, autora řady vědeckých statí z oblasti ast‑
ronomie, matematiky a hudby.
Obnovitelé
Po požáru kostela roku 1784 se o jeho záchra‑
nu zasloužili bývalí žďárští cisterciáci. V jejich čele
stál Bonifác Procházka, s nímž spolupracovali Joa‑
chym Polanský, Vavřín Anderle či Benedikt Heller.
Ruku k dílu přiložili zámecký učitel Antonín Bob‑
rovský, tesař z Hlinného Martin Koudela, tesařský
polír Veit Hinternaus s tovaryši a žďárský plechař
František Virc. Zapomenout bychom neměli ani
na žďárského měšťana Jana Pluhaře a jeho matku,
kteří organizovali první kroky k záchraně areálu.
Matěje Josefa Sychru, který opravě areálu
zhruba třicet let po Procházkovi věnoval krom
vlastního zdraví i osobní majetek, ve Žďáře dobře
známe. Vděčíme mu za mnohé zaznamenané li‑
dové pověsti, například o brněnském drakovi a na
jeho práci, především frazeologii, ve svém česko‑
-německém slovníku odkazuje Josef Jungmann.
Dvanáct let po Sychrově smrti shořela střecha
kostela po zásahu bleskem. Opravy vedl kněz
František Svoboda se žďárským syndikem Jose‑
fem Šindlerem, vrchním žďárského panství Fran‑
tiškem Turinským a radním Města Žďáru Františ‑
kem Hromádkou, který se podílel už na Sychrově
sbírce. Zastřešení kostela se ujal Josef Bouček,
který provedl i práce na opěrném systému chóru
konventního kostela. Turinský byl obrozenecký
básník a dramatik, který se krom divadelních her
a básní, opěvujících naše město, proslavil i tím, že
si od Goetheho vypůjčil pro svou hru „Angelina“
námět pro verše o stesku po domově „Kde vlast
je tvá.“ Určitě uhodnete, kdo si týž motiv půjčil
od Turinského. Tento vrchní také bránil zalesnění
Zelené hory ve 40. letech 19. století. Hodlal vrch
upravit jako výletní místo.
Za dalšího zachránce areálu je považován
vídeňský konzervátor Friedrich Radnitzki, který
roku 1886 zamítl návrh jihlavského stavebního
adjunkta Huga Hartla na zboření „zbytečného“
ambitu.
Hafenbrädlovi
Bezplatné zasklívání oken, rok co rok ničených
silnými větry, si v 19. století vzala na starost rodina

Hafenbrädlova. Sklář František Ignác Hafenbrädl
se podílel i na obnově areálu, spolu s vrchním Ul‑
richem financoval nové zvony a v roce 1828 byl
uložen do hrobky, kterou nechal vybudovat při
zdi ambitu u hlavní brány. Nájemce skláren v He‑
rálci, Posekanci a Vojnově Městci se zde se svou
rodinou klidu nedočkal, v 70. letech byly jejich
ostatky vyhozeny na smetiště.
Horácký Slavín
Ve 30. letech 20. století chtěl kněz František
Pelan vybudovat na zdejším hřbitově Horác‑
ký Slavín. Ač se mu to nezdařilo, spočinulo zde
mnoho slavných osobností, například akademic‑
ký malíř Alois Podloucký, spoluzakladatel Amylo‑
nu a výrobce sladkých mejdlíček Josef Smeykal
s manželkou Barborou, chemik, profesor vídeň‑
ské techniky a čestný občan Zámku Žďáru dr.
Filip Veselský či akademický malíř a motocyklový
závodník Josef Kosinka.
Starosta města a spoluzakladatel zámeckého
hasičského sboru František Binko zde měl ro‑
dinnou hrobku s manželkou Josefínou, jíž vděčil
kostel sv. Prokopa za novogotický hlavní oltář.
Josefína bývala hospodyní zdejšího faráře Jana
Mišáka, který odpočívá pod kamennou deskou
před vchodem do kostela.
Možná tu byl pohřben i vrchní Jan Alois Ul‑
rich, který měl po smrti strašit, nevíme to ale jistě.
Z umělců připomeňme Břetislava Bendu, který
zhotovil reliéf na náhrobku vynálezce tašky sí‑
ťovky Vavřína Krčila, a Antonína Suchardu, autora
náhrobku M. J. Sychry (autorství medailonu bývá
připisováno Suchardovu synu Stanislavu).
Návštěvníci
Kostel navštívili dva prezidenti republiky –
Václav Havel a Václav Klaus. Lord Walter Runci‑
man během své mise v roce 1938 navštívil kostel
i s manželkou. Předpokládáme návštěvu Jana
Adama hraběte z Questenberka, který nechal
barokně přestavět zámek v Jaroměřicích nad
Rokytnou, a Františka Antonína hraběte Sporck,
stavitele Kuksu.
Jako malý sem mohl zavítat i významný ně‑
mecký spisovatel, žurnalista a historik umění
Otto von Leixner, údajně potomek rodu Leixnerů
von Grünberg, jejichž predikát odkazuje na Zele‑
nou horu u Nepomuku. Leixner se narodil v roce
1847 v obci Zámek Žďár.
Stanislav Mikule

Vážení spoluobčané,
prázdniny a letní měsíce jsou za námi
a se začátkem školního roku se vrací ka‑
ždodenní život do zajetých kolejí. Ško‑
lákům a studentům bych tak rád popřál
úspěšný vstup do nového školního roku.
A především to, aby ten celý rok probě‑
hl prezenční formou a nedošlo tedy už
k žádnému uzavření škol. Například na
Komenského 6 se děti mohou těšit na
nový altán pro venkovní výuku.
Probíhají Slavnosti jeřabin, které
se letos zaměřují na téma kovu, protože
v srpnu před 70 lety zahájila svoji činnost
firma ŽĎAS, se kterou Žďár vyrostl. Proto
slavnosti tuto symboliku nemohly opo‑
minout. Můžete se těšit zase na zajímavé
koncerty, výstavy a také úspěšné Futrová‑
ní na Farských, gastrofestival, který k nám
přiveze vůně a chutě z různých koutů ze‑
měkoule. Zde jsou nově umístěny i fantas‑
tické industriální lavice, dar ŽĎASu městu,
kterého si velmi vážíme. ŽĎASu přeji vše
nejlepší do další budoucnosti.

Z toho, co se ve Žďáře staví nebo bude
stavět, bych rád zmínil, že se již rýsuje Kon‑
ventská stezka a bude vypadat opravdu
skvěle, pokračují práce na Vodojemu. Stě‑
žejní informace je, že začne oprava pěší
zóny, která tak naváže na velmi zdařilou
rekonstrukci ulice Nádražní od pošty ke
kruhovému objezdu. Vznikne tak výstav‑
ní městská třída, kterou si město a jeho
obyvatelé opravdu zaslouží, ta tu chybí.
Zmíním i dvě investice státu, resp. Ředi‑
telství silnic a dálnic. První je probíhající
rekonstrukce I/37. Je to nepříjemné, ale
buďme prosím trpěliví, podkladní vrstvy
vozovky potřebují skutečně vyměnit. Po‑
zitivní je to druhé, a to, že se připravuje
vše pro zahájení stavby obchvatu v úseku
Brněnská-Jihlavská v příštím roce, kterému
nyní bude předcházet „vyčištění“ území.
Když už jsem uvedl slovo „vyčištění“,
zmíním ještě i kontinuální snahu zbavovat
město reklamního smogu. Je to běh na
dlouhou trať, nicméně na plotu u zimního
stadionu nebo budovy DDM na Horní ulici
už reklamu nenajdete. Vypadá to lépe, pro‑
to ve snaze čistit veřejný prostor od rekla‑
my nebo ji kultivovat budeme pokračovat.
Blíží se říjnové volby do sněmovny. Pro‑
to bych vás chtěl poprosit, abyste k nim šli.
Každý hlas má smysl a má smysl dvojnásob,
pokud vaše volba směřuje pro jednu z de‑
mokratických stran nebo koalic. Ty před‑
stavují snad jistou naději pro budoucnost
této země. Abychom se přestali vzdalovat
zbytku vyspělé Evropy, skončilo neskuteč‑
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né zadlužování země a růst nenávisti, často
podporované nejvyššími státními činiteli.
Aby neudávali směr země jen ti, kterým
jde o dotace a výhodné kšefty se státem.
A také to, aby se lhaní nestalo společen‑
skou normou, jehož jsme svědky bohužel
i na komunální úrovni ze strany zhrzených
opozičních zastupitelů. V tomto odkazuji
na pěkný text místostarostky Bělohlávkové
ve Slovech zastupitelů.
Přeji hezké babí léto.

AKTUÁLNĚ: ŘSD pokračuje v opravě silnice I/37 na Bezručově ulici
Na rekonstrukci silnice I/37 na
Jungmannově a Bezručově ulici plynule
naváže další úsek mezi autocvičištěm a
odbočkou na Purkyňovu ulici. Další část
opravy bude trvat do 31. října.
Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s opra‑
vou své silnice I/37 na Bezručově ulici. Další
část oprav naváže na již probíhající práce.
Kromě nového povrchu prochází sanací
celé podloží silnice až do hloubky zhruba 60
centimetrů. Oprava bude znovu rozdělena
do dvou úseků s tím, že uzavřen bude vždy
jeden pruh a doprava bude řízena semafo‑
rem. Od poloviny září by měly být spuštěny
semafory na křižovatce u zimního stadionu.
Omezení se dotknou i zastávek MHD
Bezručova stadion a u pily, Vejmluvova
a Sychrova, které budou podle úseků prací
dočasně zrušeny nebo omezeny. Informa‑
ce o MHD sledujte na zastávkách, webu
a Facebooku města. 
(red)

Během září a října se bude opravovat zelený a oranžový úsek

Foto: ŘSD
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Ne všude, kde strom stál,
je možné ho znovu vysadit
V minulosti, ale i v dnešní době, dochází
k nezodpovědným výsadbám dřevin, které
realizují sami občané města, bez předcho‑
zího souhlasu správy zeleně. Stejně jako
jakékoliv poškozování, neodborné zásahy
apod. patří i tyto svévolné výsadby k nedo‑
voleným zásahům do veřejné zeleně a jsou
v rozporu s platnými městskými vyhláška‑
mi. Bohužel pak mnohdy dochází k odstra‑
ňování těchto výsadeb, což není nikomu
příjemné.
Z důvodu rekonstrukcí sítí je však často
potřeba kácet i vzrostlé stromy, které kdysi
„někdo“ vysadil přímo na vedení sítě nebo
v jejím ochranném pásmu. Při výkopových
pracích by ovšem došlo k takovým poško‑
zením kořenového systému dřevin, že ne‑
zbývá než je pokácet. Snahou správy zeleně
je odborná diskuse se správci sítí, která by
měla vést ke kompromisnímu řešení.

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Josef
Klement
radní města
Žďáru nad Sázavou

Milí Žďáráci,
léto už ztrácí svoji hřejivou sílu a doba
letních prázdnin je u konce. Radní města
ani pracovníci městského úřadu v prázd‑
ninových dnech nezaháleli. V průběhu čer‑
vence a srpna se rada města sešla celkem
šestkrát. Chtěli jsme pružně reagovat na
urgentní záležitosti a žádosti o dotace.
Vedení škol pracuje i o prázdninách
Radní města udělili souhlas s realizací
projektu Šablony III v celkové částce přes

2,5 milionu korun, které v průběhu dvou
let mohou čerpat žďárské školy na projek‑
tové dny, personální podporu, osobnost‑
ně profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání žáků a spolupráci s veřejností.
Rovněž byla schválena rozpočtová opat‑
ření v projektu Místních akčních plánů ve
vzdělávání II (MAP), který letos končí a po‑
mohl školám žďárského obvodu částkou
2,3 milionu korun na aktivity pedagogů
i žáků. Radní schválili podání žádosti i pro
nadcházející dva roky, aby tento úspěšný
projekt dotovaný z MŠMT mohl pokračo‑
vat i v příštích letech.
VZP bude sídlit na náměstí Republiky
Všeobecná zdravotní pojišťovna nalez‑
ne od 1. září 2021 minimálně na dalších pět
let nové místo v budově Active SVČ na ulici
Horní. Jsme rádi, že došlo k oboustranné
dohodě mezi VZP a městem na pronájmu
v městských prostorách. Zachováme tak

občanům města pobočku, která uvolnila
prostory v budově polikliniky.
Memorandum o spolupráci
s IDS Jihomoravského kraje
Město Žďár nad Sázavou vyjádřilo přání
dosáhnout tarifní integrace měst z naše‑
ho okresu do Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje. Cílem me‑
moranda je zajistit našim občanům lepší
spojení a dostupnost zaměstnání, škol,
zdravotnických zařízení a dalších institucí
v Brně a okolí, ke kterému máme přiroze‑
nou geografickou spádovost.
Vážení spoluobčané, toto je jen několik
témat z prázdninových zasedání, další in‑
formace naleznete na webu města. Závě‑
rem bych chtěl zejména žákům a studen‑
tům popřát šťastné vykročení do nového
školního roku, který bude v porovnání s tím
minulým snad již běžným školním rokem.
Přeji vám všem pevné zdraví.

stromů způsobeným zanedbanou péčí
v minulosti nebo např. následkem vichřic,
bouřek a dalších meteorologických jevů.
Z počtu dřevin, jejich stáří, stavu a potřeby
údržby vychází výše nákladů na jejich údrž‑
bu. Zdravé a bezpečné stromy jsou předpo‑
kladem k tomu, abychom z nich měli užitek
my i další živočichové a aby plnily důležité
ekologické funkce.
Aktuálně probíhá již druhý dotační pro‑
jekt s názvem „Revitalizace stromořadí“,
jehož součástí je jednak odstranění nebez‑
pečných či nevhodných dřevin, dále bude
probíhat ošetření některých vzrostlých
stromů, a nakonec proběhne výsadba no‑
vých stromů.

Jak a proč se staráme o to, aby Žďár zůstal zeleným městem
Od nepaměti si lidé stromů vážili a okolí
svých obydlí si jimi zkrášlovali. Při narození dítěte otec vždy zasadil strom.
Již tehdy člověk zjistil, že strom na něj
působí blahodárně nejen z pohledu estetického, ale že stromy vyzařují určitou
sílu a energii, a mohou mít proto vliv na
zdraví člověka.
Veřejné prostory jsou odrazem hodnot
soudobé společnosti a naopak podoba
veřejných prostorů hodnoty společnosti
vytváří. Vytvořením kvalitního veřejného
prostoru s dřevinami společnost prokáže
um harmonicky propojit přírodu a město,
a naopak kvalitní veřejný prostor s dřevina‑
mi společnost povznese a vzdělá na všech
úrovních.
Veřejný městský prostor je dílem archi‑
tekta, tedy architektonickou kompozicí.
Dřeviny jsou pak prvky dané kompozice,
jsou tedy podřízeny veřejnému prostoru
jako celku. Nelze tedy vytvořit kvalitní ve‑
řejný prostor s dřevinami bez dokonalé zna‑
losti jejich vlastností, funkcí a požadavků,
bez respektu k přírodě. Estetické a přírodní
zákonitosti si navzájem neodporují, ba na‑
opak se obohacují.
Na základě respektu k přírodě musí být
nastaven systém zeleně, který bude odrazo‑
vým můstkem pro tvorbu kvalitních veřej‑
ných prostranství s dřevinami.
Péči o stromy je třeba nezanedbat,
obzvlášť když jsou mladé
Naše město se může chlubit velkým
množstvím veřejné zeleně a právem se na‑
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Řez při ošetřování stromů

zývat „zeleným městem“. Podstatnou část
veřejné zeleně tvoří dřeviny, kterých je v na‑
šem městě, vzhledem jeho rozloze, relativně
velké množství.
Spolu s velmi pozitivním přínosem dře‑
vin na městské klima a životní prostředí
jde ruku v ruce potřeba investic do včasné
a odborné péče o ně. Ta je zcela zásadní pře‑
devším v prvních letech po výsadbě stromu,
kdy je péče nejefektivnější a nejméně ná‑
kladná, aneb: „Strom se má ohýbat, dokud
je mladý“. Pokud dojde k zanedbání péče
o dřeviny v této fázi, zásadně to zvyšuje ná‑
klady na údržbu v dalších letech. Pravidelná

Ošetřování stromů na Zahradní ulici

Foto: Matěj Papáček

péče o dřeviny v městském prostředí je v ka‑
ždém případě potřebná v průběhu celého
života dřeviny, protože prostředí města kla‑
de na dřeviny jiné nároky, než když rostou
ve volné přírodě.
Stromy i keře neustále kontrolujeme
Městské dřeviny jsou neustále a průběž‑
ně mapovány a hodnoceny, abychom měli
přehled o jejich aktuálním stavu. Na zákla‑
dě těchto informací vzniká tzv. plán péče,
který definuje potřebné pravidelné zásahy
na dřevinách. Dalším dílkem skládačky jsou
akutní zásahy spojené s aktuálním stavem

Péče o stromy je neustálou prací
Mimo dotační projekt je průběžně pro‑
váděna údržba keřů, likvidace přebujelých
obrostů, čištění neudržovaných lokalit
zarostlých náletovými dřevinami, kácení
nebezpečných či nevhodných dřevin, fré‑
zování pařezů po pokácených stromech,
výsadba nových dřevin, náhradní výsadba
dřeviny za dřeviny pokácené atd.
V současné době bylo zahájeno ošetřo‑
vání vzrostlých dřevin, kdy je v první řadě
cíleno na problematické stromy, které ros‑
tou na frekventovaných místech, jako jsou
dětská hřiště, vnitrobloky sídlišť, centrum
města apod. Ve městě se tedy můžete se‑
tkat s profesionálními stromolezci, kteří tuto
údržbu zajišťují s využitím speciálních lano‑
vých technik. V rámci těchto prací jsou pro‑
váděny různé typy řezů, instalace bezpeč‑
nostních vazeb atd. Aby byla péče o dřeviny
zajištěna odborně, jsou na kvalifikaci firem
provádějících tyto zásahy kladeny vysoké
nároky. Odborné ošetřování vzrostlých stro‑

Foto: Matěj Papáček

mů se stává pravidelnou a nezbytnou čin‑
ností v péči o veřejnou zeleň v našem městě.
Velký důraz bude kladen na výsadbový
materiál plánovaných výsadeb, ať už v rám‑
ci dotačních projektů, tak mimo ně, na ná‑
slednou péči o tyto výsadby, a především
výchovné řezy, jejichž primárním cílem je
založení zdravé pravidelné koruny stromu,
bez sklonu k defektům v dalších fázích růs‑
tu. Právě z těchto důvodů budou ještě v le‑
tošním roce probíhat ošetření stromů, které
byly vysazeny v nedávné minulosti, ale vý‑
chovný řez u nich buď nebyl proveden vů‑
bec, nebo byl zanedbán.
Primární snahou správy zeleně je ak‑
tualizace pasportu zeleně, což je přesná
evidence dřevin a jejich stavu, na který je
přímo navázaný plán péče, aby bylo mož‑
né nastavit pravidelnou a efektivní péči
o městskou zeleň tak, aby prosperovala,
byla bezpečná pro své okolí a aby plnila
všechny své důležité funkce.
Stromy v konfliktu s inženýrskými sítěmi
Péče o městskou zeleň je ryze odbornou
činností a již v procesu plánování, vizí a pro‑
jektů patří do rukou odborníků. Městské
prostředí je velmi specifickým prostorem,
kdy je nutné brát v úvahu mnoho faktorů,
které mají na městskou zeleň zásadní vliv,
což platí i opačně.
Mezi hlavní faktory patří inženýrské sítě,
kterými je městské prostředí doslova „pro‑
špikováno“. Ačkoliv nejsou okem viditelné,
nacházejí se doslova všude pod zemským
povrchem. Každá z inženýrských sítí má
vymezené tzv. ochranné pásmo, ve kterém
jsou některé činnosti buď úplně zakázány,
nebo výrazně omezeny. Mezi tyto činnosti
patří také výsadba dřevin.

A zase ty sítě
Velký počet dřevin může být paradoxně
pro naše město na škodu. Pokud je nutné
kácet, musí město, stejně jako jakýkoliv jiný
vlastník stromu, o povolení kácení požádat
orgán ochrany přírody. Pokud orgán ochra‑
ny přírody shledá kácení jako důvodné, vy‑
dává rozhodnutí o povolení kácení dřeviny,
jehož součástí je takřka vždy stanovení ná‑
hradní výsadby.
Vzhledem k množství sítí a jejich ochran‑
ným pásmům začíná být dost problematic‑
ké umístění náhradních výsadeb. Pokud je
nutné pokácet strom rostoucí v ochranném
pásmu sítě, není možné na stejné místo, či
do jeho blízkosti, z důvodu vedení sítě umís‑
tit náhradní výsadbu. Musí být tedy vybráno
jiné vhodné místo, kterých rychle ubývá.
Stromů máme hodně a chceme jich víc
Máme město plné stromů a chceme, aby
jich bylo ještě více, ale aby byly bezpečné
a zdravé. Některé stromy bude nutné od‑
stranit, ale bude vysazeno více stromů no‑
vých, vhodných do prostředí města.
Někdy je těžké se rozloučit se stromem,
který vidíte celý život z okna, cestou do
práce nebo na procházku. Ale nové stromy,
které budou vhodně a zodpovědně vybra‑
né, vysazené a kterým bude od počátku
věnována náležitá odborná péče, budou
dělat radost dalším generacím a zlepší život
v našem městě. A o to nám jde. Je třeba si
uvědomit, že investice do nově vysazova‑
ného stromu v řádu jednotek tisíc korun,
stejně jako investice do odborné péče o něj,
je investice na několik desítek let či stovek
let, což je investice, ve srovnání třeba s měst‑
ským mobiliářem, chodníkem či dětským
hřištěm, skutečně dlouhodobá.
Jiří Hemza
správce zeleně
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Další etapa rekonstrukce Nádražní ulice. Na řadě je pěší zóna

Pozvánka k 70. výročí VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Rekonstrukce Nádražní ulice jde do druhé etapy. Tentokrát se zaměří na úsek
mezi náměstím Republiky a poštou. Stavba začne v září letošního roku a hotovo
bude v srpnu 2022.

Před sedmdesáti lety byla ve Žďáře nad
Sázavou založena Vyšší průmyslová
škola s původním záměrem vychovávat
kvalifikované pracovníky pro technické
profese v oblasti strojírenství.

Nádražní ulice je výkladní skříní našeho
města a po dekádách bez zásahu se konečně
chystá další část její rekonstrukce. Ta začne
začátkem září letošního roku a bude hotová
v půlce srpna 2022. Ulici čeká generální opra‑
va v podobě výměny veřejného osvětlení,
nové zeleně, městského mobiliáře, povrchů
komunikací i inženýrských sítí.

Za toto období připravila naše škola
velké množství odborníků s dobrým uplat‑
něním nejenom v našem regionu, ale i za
jeho hranicemi. Je velmi příjemné setkávat
se s absolventy, kteří zastávají významné
pozice v průmyslu i ve všech dalších ob‑
lastech lidského dění. Mohu říci, že setkání
s absolventy „průmyslováky“ je vždy velmi
příjemné a že velká většina vzpomíná na
léta strávená na naší škole velmi ráda.
Dnes je škola zaměřena nejenom na
strojírenství, ale i na elektrotechniku, au‑
tomatizaci, stavebnictví a ekonomické
obory. Absolventi mohou po maturitě
pokračovat ve studiu na vybrané vysoké
škole. K zázemí naší školy neodmyslitelně
patří výpočetní technika a další pomůcky,
které výrazně usnadňují žákům zvládnout
náročná témata.
Po roce 2014 došlo ke sloučení Průmys‑
lové školy na ulici Studentská s Technickou
školou na ulici Strojírenská. Od tohoto roku
se rozšířila vzdělávací nabídka o učební
obory a skupinu maturitních oborů. Škola
se stala jednou z největších v Kraji Vysočina
s počtem kolem jednoho tisíce žáků a sto
padesáti zaměstnanců. Sloučení přineslo
řadu změn v řízení organizace, možnosti
společného užívání vzdělávacích prostor
a vybavení, větší prostupnost mezi vzdě‑
lávacími obory pro žáky školy, rozšířenou
nabídku vzdělávání pro firmy, veřejnost
i Úřad práce. Za dobu společného působe‑

Aktuálně
V současnosti je vybrán dodavatel a běží
lhůta pro odvolání. Předání staveniště před‑
pokládáme začátkem září. Vítězem výběro‑
vého řízení se stalo Sdružení Sates Čechy
s.r.o. a 1. Ždárská plynařská a vodařská a. s.
s cenou 24 755 900 korun. Výběr dodavatele
proběhl formou elektronické aukce, jedi‑
ným kritériem byla cena.
Lavičky a koše budou jednotné s náměstím
Změna bude jasná na první pohled, proto‑
že dojde k výměně veřejného osvětlení, lavi‑
ček i odpadkových košů. Oproti současnému
stavu přibydou stojany na kola. Veškeré nové
vybavení bude stejné nebo obdobné, jako je
na náměstí Republiky nebo na již hotovém
úseku mezi poštou a kruhovým objezdem.
Součástí stavby je i městská zeleň. Kon‑
krétně se jedná o 10 kusů vysokokmenného
jilmu o obvodu kmene 30-35 centimetrů
a výšce zhruba 5 metrů. Sortiment dřevin
byl vybrán s ohledem na městské prostředí
a využití městské třídy.
Širší chodníky a oprava inženýrských sítí
Další výraznou změnou projdou po‑
vrchy komunikací. Oproti dnešnímu roz‑
vržení ulice se výrazně rozšíří chodníky
a naopak se zúží jízdní pruh. Dnes má jízdní
pruh v nejširším bodě 15,5 metru a v nej‑
užším 9,5 metru. Po rekonstrukci bude mít
po celé délce 5 metrů a tím uvolní prostor

Pěší zóna v pozadí s již zrekonstruovanou částí ulice
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Vstup na pěší zónu z náměstí Republiky

pro chodníky na šířku od 4,1 po 7,1 metru
a zvýší komfort pro pěší.
Chodníky budou od jízdního pruhu odli‑
šeny velkoformátovou dlažbou, zatímco jízdní
pruh bude vydlážděn žulovou kostkou. Povr‑
chy tohoto 190 metrů dlouhého úseku budou
stylem odpovídat dlažbám, které jsou použité
na náměstí Republiky nebo v první etapě.
Dopravní režim zůstane beze změny. Tedy
pěší zóna s možností jízdy na kole a povole‑
ným vjezdem pro dopravní obsluhu.
Pod zemí dojde k obměně inženýrských sítí
v podobě vodovodu a splaškové kanalizace.
Novinkou v ulici bude plynovod, který zde do‑
sud chyběl, a pro stánky a kulturní akce bude
nainstalován zemní rozvaděč.
Na zimu se práce zastaví
V plánu je stejně jako v předchozí etapě
rekonstrukci v zimním období pozastavit
a uvést ulici do stavu, který bude vhodný
pro zimní údržbu.
Město se bude snažit dosáhnout co nej‑
většího komfortu pro pěší, tedy aby byly vý‑
kopy zasypány materiálem, který bude hut‑
ný, nebude tvořit mazlavé bláto a tím špinit
boty procházejících. Pořád se ale bude jed‑
nat o probíhající stavbu, takže je nutné s jis‑
tou mírou nekomfortu a špíny počítat.
Jak bude organizace stavby vypadat, se
vyjeví až po dohodě s dodavatelem.

Foto: Matěj Papáček

Foto: Matěj Papáček

Část zaplatí Vodárenská akciová společnost
Nemalou částí rozpočtu jsou právě in‑
ženýrské sítě. Ty vyjdou na asi 5 milionů
korun. Z nich podle smlouvy město platí
spoluúčast 15 %. Celkem tedy za další etapu
rekonstrukce Nádražní ulice město zaplatí
asi 17,5 milionu korun a Vodárenská akciová
společnost 4 miliony.
Architektonická soutěž
Projekt na celkovou rekonstrukci ulice
byl předmětem architektonické soutěže,
která proběhla v roce 2017. Vítězem se stal
tým tvořený kanceláří GRIMM Architekti ve
spolupráci s Vladimírem Fialkou a Klárou
Zahradníčkovou. Projekt se zabývá ulicí
v celé její délce od nádražní budovy až po ná‑
městí Republiky. Koncept návrhu je založen
na vytvoření silné pěší osy neboli promená‑
dy na východní straně ulice mezi nádražím
a kruhovým objezdem „u Ivana“, odkud dále
pokračuje přes ulici Nádražní až na stávající
pěší zónu, kterou návrh zachovává.
Historie pěší zóny
Historie Nádražní ulice respektive dnes re‑
konstruované pěší zóny se začala psát okolo
roku 1909, kdy byl zbourán dům mezi Bílým
lvem a dnešní Monetou Money Bank. Tím se
otevřel nový vstup na náměstí, v jehož linii za‑
čala vznikat dnešní Nádražní ulice.
Nádražní ulice je pomyslnou rekordman‑
kou v našem městě, co se týče změn jejího
názvu. Dlouhá léta nebyla oficiálně pojmeno‑
vaná. Říkalo se jí „nová“ nebo „nádražní“ nebo
„k nádraží“. Oficiální jméno Rašínova získala
až v roce 1930. Lidově jí však zůstalo pojme‑
nování Nová nebo Nádražní a název Rašínova
se nikdy neujal. V roce 1940 byla oficiálně pře‑
jmenována na Dr. Bedřicha Drože, název ale
zůstal jenom na papíře. Ihned po roce 1945
byla přejmenována na třídu Maršála Stalina.
V roce 1962 po politických změnách byl ná‑
zev ulice změněn na Leninova. Ten jí vydržel
až do roku 1990, kdy byla konečně oficiálně
pojmenována jako Nádražní ulice. O dva roky
později se z části Nádražní ulice stala pěší
zóna, konkrétně 20. července 1992.(red)

Pracoviště Studentská

Pracoviště Strojírenská

ní se nám podařilo viditelně posunout vy‑
bavení školy i úpravy vzdělávacích prostor.
Velkou zásluhu na dobrých výsledcích
školy má ale v první řadě dobrý pedago‑
gický sbor. Od vzniku školy je to celá řada
významných osobností, která vtiskla výuce
osobitý přístup a přinesla velkou kvalitu.
Jsem velmi rád, že žáci školy potvrzují vel‑
mi dobré výsledky i u maturitních a závě‑
rečných zkoušek. Příkladem byl první roč‑
ník zavedených státních maturit, kde jsme
se mezi odbornými školami umístili na prv‑
ním místě v Kraji Vysočina a celorepubliko‑
vě v první desítce.
Škole bych chtěl u příležitosti sedmde‑

Foto: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

sátého výročí popřát hodně dobrých žáků,
kvalitní a spokojený pedagogický sbor
a dostatek prostředků na další rozvoj.
Den otevřených dveří
Kdy: sobota 23. října 2021
Kde: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, 9.00
pracoviště Strojírenská, 10.00 pracoviště
Studentská
Bonusy: Almanach k výročí, společenský
ples v Domě kultury od 19.00
Jaroslav Kletečka
ředitel Vyšší odborné školy a Střední
průmyslové školy Žďár nad Sázavou

Foto: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
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Pro občerstvení na Farských humnech už nemusíte nikam chodit
Na Farských humnech otevřelo přes
léto nové bistro. Realizace vychází ze
záměru města na rozšiřování a vylepšování parku na Farských humnech.
Dnešní podoba ale není finální. V sezóně 2023 bude bistro v upraveném lodním kontejneru.
Bistro bude postupně vznikat ve dvou
fázích. V první fázi město nechalo vybu‑
dovat inženýrské sítě, jako elektřina, voda
a odpady. Ty bude využívat nejen bistro,
ale i pořadatelé kulturních akcí v parku.
Nájemce zajistil vlastní objekt bistra včet‑
ně veškerého vybavení a veřejného WC
v podobě takzvaných TOITOIek.
Druhá etapa začne v říjnu příštího
roku. Bistro se z dnešního karavanu pře‑
sune do upraveného lodního kontejneru,
kde budou i plnohodnotné veřejné toale‑
ty. V této podobě bude bistro v provozu
na sezónu 2023.
Provoz od jara do podzimu
Město provozovatele zavázalo, že bis‑
tro bude otevřené minimálně v období
od 1. dubna do konce října v rozsahu 50
hodin týdně. Součástí požadavků města

Bistro na Farských humnech

bylo i oživení parku kulturním a společen‑
ským programem.
Další plány nejen na Farských humnech
V blízké době je v hledáčku dětské hři‑
ště. V současnosti se připravuje výběrové

27. srpna 2021 v 11.00 uplynulo 70 let
od první tavby ve strojírnách ŽĎAS. Při
této příležitosti se vedení firmy s městem
Žďár nad Sázavou dohodlo na společném
projektu. Na základě dohody byli oslove‑
ni tři umělci. Jejich úkolem bylo vytvořit
návrh díla pro veřejný prostor v parku
Farksá humna.
Jako vítězný byl vybrán návrh umělec‑
kého kováře Pavla Jekla. Motto ŽĎASu zní:
Naše srdce tvoří budoucnost. Proto bylo
ústředním motivem zadání právě srdce.
Pavel Jekl přistoupil k tématu originálně
a poněkud přeneseně spatřil srdce ŽĎASu
v metalurgii – kovárně a slévárně. Po do‑

hodě s firmou vybral několik již hotových
odlitků, které použil při návrhu 3 velkých
parkových lavic v industriálním stylu.
Jeho cílem bylo především to, aby dílo
nebylo samoúčelné, ale aby se také použí‑
valo. Výsledkem jsou tři originální, robustní
parkové lavice pro několik desítek lidí.

řízení na jeho celkovou přestavbu. Herní
prvky, které jsou dnes na Farských hum‑
nech, město využije na jiných hřištích.
Pokud půjde vše podle plánu, tak reali‑
zace tohoto a dalších pěti hřišť proběhne
(red)
v příštím roce.

Lavice mají v součtu 13,5 tuny a nejdelší
lavice má 7,9 metru.
Symbolicky právě v pátek 27. srpna
v 11.00, tedy přesně 70 let od první tavby
předal generální ředitel společnosti ŽĎAS
Pavel Cesnek všechna tři díla vedení města
Žďár nad Sázavou.(ŠKSM)
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Domácnosti

Platby za elektřinu, teplo, plyn

Nová zelená
úsporám,
Kotlíková
dotace

Žádosti o dotace pro rodinné i bytové domy
Dotace na úsporná opatření a obnovitelné zdroje

Schéma přerozdělování dotací 

Foto: archiv

Rekonstrukce budovy Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, o. p. s.
Budova bývalé školky na ulici Jiřího
z Poděbrad, dnes Domov pro matky
(otce) s dětmi Ječmínek o. p. s. projde
dílčí rekonstrukcí. Vznikne nové sociální
zázemí, proběhne výměna části oken,
podlah a další.
Posláním Ječmínku je poskytovat pře‑
chodné ubytování a pomoc těhotným
ženám nebo rodičům s nezletilými dětmi,
kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci
spojené se ztrátou bydlení a nedokážou ji
řešit vlastními silami. Individuálním přístu‑
pem pomáhá překonat tuto životní situaci,
aby se její klienti mohli co nejdříve začlenit
zpět do běžného života.

Součástí takového návratu je i život
v důstojných a kvalitních podmínkách.
Proto probíhá oprava poškozených částí
linolea a vybudování nového sociálního
zařízení v druhém patře na místě původní
sušárny. Opravou projdou i vnitřní omítky
a výmalba společenské místnosti a vrát‑
nice. Novou fasádu dostane i čelní strana
budovy. Jako poslední projde opravou
plot, jehož dnešní drátěný výplet bude
vyměněný za dřevo.
Aby byla zvýšena energetická efektivita
budovy a tím se šetřilo za energie, probí‑
há výměna posledních dřevěných oken
za plastová. Vyměněny budou i radiátory
a rozvody topení.

Budova Ječmínku

Foto: Hana Vykoukalová

Rekonstrukce vyjde na necelých
2,1 milionu korun. Hotová bude do polovi‑
ny října.

(red)

Od začátku školního roku se žáci 3. ZŠ budou sprchovat v novém
Žáci a žačky základní školy Komenského 6 se můžou od začátku školního
roku těšit na nové zázemí při školní tělocvičně. Dívky dostanou nové sprchy
a celé zázemí tělocvičny nové toalety.
Součástí projektu je i oprava kanalizace.

Monumentální lavice darované společností ŽĎAS	

Foto: Hana Vykoukalová

Energie: čas drahoty a dotací
V roce 2021 došlo k řízenému zdražení
elektřiny a plynu. Růst cen bude pokračovat i v dalších letech. EU chce snižovat emise skleníkových plynů vznikajících při výrobě energie z fosilních paliv. Vysoká cena
energie má přimět obyvatele EU, aby začali
energií šetřit a vyrábět si ji i sami.

Navíc bude obnovena Kotlíková dota‑
ce, takže bude možné kombinovat žádost
o zateplení domu s žádostí o výměnu kotle.
Za takovou kombinaci se dokonce vypláce‑
jí peníze navíc. První dotační žádosti budou
přijímány letos na podzim. Drahou energii
zaplatíme všichni, dotace dostane jen ten,
kdo o ně požádá a udělá to správně.
Akce souvisí s tzv. Technickým a solár‑
ním dnem SPŠ a VOŠ Žďár, jehož již 9. ročník
byl letos přeložen na září. Studenti i učitelé
budou předvádět možnosti využití sluneč‑
ní energie, technické zajímavosti, sestavený
kabriolet Kaipan i motocykl typu chopper.
Přijďte se podívat na práci studentů a zeptat
se na podrobnosti administrátorů Nové ze‑
lené úsporám a pracovníků Kraje Vysočina
v pátek 17. září v od 9.00 do 12.00 před
VOŠ a SPŠ Žďár a Poliklinikou Žďár. Akce se
koná v rámci projektu Energie a ochrana
klimatu pro Žďár nad Sázavou.

Michal Bačovský

Foto: Hana Vykoukalová

Třináct a půl tuny posezení na Farských humnech
Na Farských humnech zažijete netradiční posezení na nových lavičkách z dílny
ŽĎASu. Originální lavičky daroval ŽĎAS
městu k výročí první tavby v továrně.
Tematicky taky zapadají do letošního tématu Slavností jeřabin Kovová tisíciletí Ferrea Millennia.

Aktuality

Finance, které domácnosti zaplatí za
energii, se zčásti domácnostem vrátí v po‑
době dotací na úsporná opatření (zateple‑
ní fasády, výměna oken) a výrobu energie
z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické elek‑
trárny, tepelná čerpadla, solární ohřev vody
atp.). O dotace mohou požádat rodinné i by‑

tové domy. Dotace se poskytují v podobné
formě, jako byl dotační program Nová ze‑
lená úsporám. Do programu byly zahrnuty
i dotace na využití dešťové vody z progra‑
mu Dešťovka. Došlo však k úpravě webo‑
vých stránek a vše se bude administrovat
on-line: 2030.novazelenausporam.cz.

Šatny u tělocvičny na ZŠ Komenského
doznaly změn v podobě nových sprch
pro dívky. Sprchy vyrostly na místě bývalé
šatny, která a je v rámci rekonstrukce pře‑
sunutá do vedlejší místnosti. Přesunul se
i kabinet tělocviku, který nahradil dnes již
bývalou posilovnu. Původně dvoje toalety
pro dívky a chlapce byly rozděleny na tři,
z nich jedny slouží blízké zubní ordinaci.
Nemalou součástí celého projektu je
rekonstrukce kanalizace v budově 2. stup‑
ně školy. Původní kameninové potrubí
bylo v prostorech technické místnosti, ša‑
ten, kotelny, cvičné kuchyňky a umývárny

nahrazeno plastovým. Kromě kanalizace
bude upravená i část vodovodu v rámci
technické místnosti. Po opravě odpadů
a vodovodu samozřejmě byla opravená
podlaha a položená dlažba.

Stavební práce v šatnách 3. ZŠ

Celá oprava stála zhruba 2,1 milionu
korun a proběhla v letních měsících. Re‑
konstrukce odpadů je součástí dlouhodo‑
bé rekonstrukce inženýrských sítí v rámci
budovy školy.
(red)

Foto: Hana Vykoukalová
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Žďárský soud zamítl žalobu na usnesení radních
Rozsudkem ze dne 26. února 2021 zamítl
Okresní soud Žďár nad Sázavou žalobu stávajícího zastupitele a bývalého tajemníka
Města Žďár nad Sázavou Jana Havlíka.
Předmětem žaloby byl nesouhlas
žalobce s usnesením radních z 28. led‑

na 2019, které zní: „Rada města ukládá
představitelům města řešit nekompetent‑
ní jednání tajemníka Jana Havlíka, s cílem
zamezení vzniku škod.“ Žalobce v řízení
požadoval mimo jiné omluvu a úhradu
částky 200 000 Kč jako náhradu za utrpě‑
nou újmu. Kromě zamítnutí žaloby zavázal

Setkání s občany na téma turistické zázemí na Zelené hoře
soud žalobce k úhradě veškerých soudních
nákladů, které Městu Žďár nad Sázavou
vznikly. Proti rozsudku okresního soudu
bylo podáno odvolání a věc bude posuzo‑
vat Krajský soud v Brně.


Luboš Kliment
právní zástupce města Žďár nad Sázavou

Projekty do participativního rozpočtu můžete hlásit do konce září
Posílejte své náměty do Participativního rozpočtu a vylepšete naše město
svými nápady. Posílat náměty můžete
do konce září.
Své náměty můžete posílat i letos. Od
letošního roku se zjednodušilo navrhování
projektů participativního 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 nakonec
Žďáráci rozhodnou, který z projektů bude
realizován.

Pokud máte nápad, jak vylepšit nebo
oživit své okolí, neváhejte a pošlete nám
svůj návrh.
Svoje nápady a podněty na zlepše‑
ní můžete zasílat do 30. září na e-mail
radka.remarova@zdarns.cz.
Formulář a všechny potřebné informa‑
ce naleznete na webu města v záložce Ak‑
tivně pro Žďár.
V případě dotazů nebo nejasností kon‑
taktujte Radku Remarovou na e-mailu
radka.remarova@zdarns.cz a telefonním
čísle 778 744 303, která vám bude s čímko‑
liv nápomocná.

Co se už udělalo
Od začátku participativního rozpočtu
v roce 2016 bylo dokončeno už osm pro‑
jektů. Příkladem může být vstup do úvozu
na Klafaru, vodní prvek v atriu nebo obno‑
va dětského hřiště na Dolní ulici.
V současnosti se pracuje na rekonstruk‑
ci sportovního hřiště na Lesní ulici.
(red)

Město za podpory Kraje Vysočina poří‑
dilo spousty praktických věcí pro občany.
Z celkem 360 tisíc korun přispěl kraj 100
tisíci také na dva nové kontejnery na papír,
lavičku z recyklovaných plastů a také na
dláždění pod kontejnery na tříděný odpad.
Kompostéry
Další čtyřicítku kompostérů město roz‑
dalo zájemcům. Cílem je snižovat množ‑
ství produkovaného odpadu podle cílů
z nového zákona o odpadech. Komposto‑
vání má navíc proti jiným způsobům na‑
kládání s odpady výhodu v podobě kva‑
litního kompostu plného živin pro rostliny
na zahrádce.
Kompostéry dostali zájemci zapsaní na
pořadníku na odboru komunálních služeb
(OKS). Zájemci o kompostéry v další vlně
se mohou do pořadníku zapsat na OKS
u paní Miluše Kozákové, tel. 566 688 181,
miluse.kozakova@zdarns.cz.
Kompostéry město půjčuje zdarma na
tři roky. Po uplynutí této lhůty pak kompos‑
téry přejdou do vlastnictví občana.
Tašky na tříděný odpad
V informační kanceláři městského úřa‑
du si můžete vyzvednout tašky na tříděný
odpad. Ty jsou dostupné ve dvou varian‑
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tách, větší a menší na tři základní tipy tří‑
děného odpadu. Žďáráci je po předložení
občanského průkazu dostanou zdarma.
Tříděním odpadu do znovu použi‑
vatelných tašek dál snižujeme potřebu
produkování jednorázových igelitových
sáčků, které jsou jedním z nejhůře využi‑
telných artiklů.

Biopopelnice město půjčuje zdarma na
tři roky. Po uplynutí této lhůty přejdou do
vlastnictví občana.

(red)

Setkání se zúčastní zástupci města,
městský architekt a zástupci Římskokatolické farnosti Nanebevzatí Panny Ma‑
rie ve Žďáru nad Sázavou. Tématem bude
vybudování turistického zázemí při Pout‑
ním kostele svatého Jana Nepomuckého
na Zelené hoře a navazující infrastruktura.
Setkání s občany na téma turistické
zázemí na Zelené hoře
Kde: Zámek Žďár
inventorium (nad kavárnou)
Kdy: 15. září, 17.00

(red)

Generel dopravy je strategický dokument, který má napovědět, co se bude
s dopravou ve Žďáře dít v následujících
40 letech. Proto je třeba ho řádně představit a probrat s veřejností. Setkání na
toto téma se bude konat 23. září ve společenském sále Retrotančírny Krystal od
17.00 do 19. 00.
Na setkání budou přítomní zástupci
města, odborná veřejnost ze Žďáru při‑

Popelnice na kovy
Město rozšiřuje sběrná místa na kovový
odpad. Během srpna ve městě přibyla de‑
sítka nových popelnic.
Celkem je po městě už 21 popelnic
na kovy. Nádoby přibyly po dlouhodo‑
bě se zvětšujícím zájmu o třídění kovů.
Nejvýraznější nárůst vytříděných kovů
město zaznamenalo v průběhu vlád‑
ních opatření v posledním roce a půl.
Do budoucna se bude množství nádob
na tříděný odpad obecně zvyšovat.
Kompletní přehled nádob na tříděný
odpad zanesených v mapě najdete na
gis.zdarns.cz.
Biopopelnice
Biopopelnice jsou dalším způsobem,
jak snižovat náklady na odpadové hospo‑
dářství města, obzvlášť u rodinných domů.
Bioodpad se dá vykazovat jako odpad
s dalším využitím a tím zlepšovat celkovou
bilanci odpadového hospodářství města.
Dalších 40 biopopelnic tak město roz‑
dalo zájemcům z pořadníku. Stejně jako
u kompostérů se mohou zájemci o bi‑
opopelnice v další vlně do pořadníku za‑
psat na OKS u paní Miluše Kozákové, tel.
566 688 181, miluse.kozakova@zdarns.cz.

Dlouho očekávané turistické zázemí
na Zelené hoře je o krok blíže realizaci.
Odstartovala architektonická soutěž,
která mu dá konkrétní podobu. Než
bude soutěž uzavřená, chce město znát
názor občanů, aby je mohlo při rozhodování reflektovat. Setkání se bude konat
15. září od 17.00 v Zámku Žďár.

Řešené území v rámci archotektonické soutěže

Foto: Zbyněk Ryška

Zajímá vás doprava? Dorazte na setkání s tvůrci generelu dopravy

Více popelnic na kovy, kompostéry a biopopelnice do domácností
Město za podpory grantového programu Fondu Vysočiny pořídilo pro Žďáráky kompostéry, popelnice na bioodpad
i na kovy, tašky na tříděný odpad, kontejnery na papír, lavičku, dlažbu pod
kontejnery a exkurzi pro dvě třídy žáků
základních škol.

Aktuality

zvaná ke společné tvorbě generelu a v ne‑
poslední řadě i samotní tvůrci generelu.
V první části setkání jeho tvůrci představí
jednotlivé části generelu od pěší po auto‑
mobilovou dopravu a následně proběhne
debata s veřejností. Jednotlivá témata se
budou týkat pěší a cyklodopravy, automo‑
bilové dopravy, komunikační sítě a veřejné
hromadné dopravy.
Zúčastnit se může kdokoliv, kdo má zá‑
jem, jak osobně, tak on-line. Celé setkání

budeme streamovat pomocí konferenční
aplikace Microsoft Teams. K připojení stačí
jakýkoliv počítač a aktuální webový prohlí‑
žeč. Dotazy bude možné klást i on-line ať
už komentářem v aplikaci, nebo připoje‑
ním přes mikrofon a kameru.
Setkání s občany na téma Generel dopravy
Kde: Retrotančírna Krystal, on-line
Kdy: 23. září, 17.00
(red)

Budova bývalého městského úřadu rozkvetla rozchodníkem
Druhá zelená střecha vznikla na budově
bývalého městského úřadu v horní části náměstí Republiky. Pokryjí ji hlavně
rozchodníky, ale i kostřava nebo pažitka.
Suchu odolné rostliny na střeše přečkají
i teplá období a pomohou zlepšit okolní
mikroklima.
Zelená střecha není jen hezká na pohled,
ale je i praktická. Oproti dřívější střeše z asfal‑
tových plátů lépe odráží sluneční záření, sni‑
žuje náklady na vytápění i chlazení budovy.
Údržba je díky použitým rostlinám mini‑
mální. Jedinou údržbu představuje dvakrát
za rok odplevelení.
Celkové náklady na drobné opravy stře‑
chy, tepelnou izolaci a samotné vybudování
více než 200 metrů čtverečních zelené stře‑
chy vyšly na 1,1 milionu korun.
Nejen střechy
Ve Žďáře vznikají v režii města nejen zele‑
né střechy, ale také zelené fasády. Rostlinami
Ilustrační foto

Zelená střecha pokrývá asi třetinu budovy bývalého městského úřadu

je osazeno hned několik opěrných zdí nebo
štítů budov. Konkrétně to je opěrná zeď
u skautské vodárny, podpěrná zeď na Ná‑

Foto: Michal Bačovský

břežní ulici za knihovnou, zadní část budovy
městského úřadu nebo štíty střechy školky
na dolní Okružní ulici.
(red)

Foto: Hana Vykoukalová
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Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Třináct let zkušeností s prevencí kriminality

Zadávání veřejných zakázek je postupem let stále více náročnější oblast
vyžadující i expertní právní znalosti.
V minulosti probíhalo zadávání zakázek
městského úřadu v režii každého odboru a nebyl zaveden jednotný management těchto procesů, což s sebou neslo
i vysokou míru neefektivity.

Jako preventistka u městské policie pracuji již třináctým rokem. A jako v životě přijdou události, které nikdo nevítá,
není na ně připraven a je třeba budovat
nové cesty a hledat nová řešení, učit se
novým metodám práce a získávat nové
poznatky a zkušenosti jiných osob, z jiných měst, z úspěšně zrealizovaných
projektů.

Vedení města vyslyšelo návrhy dlou‑
holetých zaměstnanců na řešení této pro‑
blematiky a vytvořilo nové pracovní místo
v podobě administrátora veřejných zaká‑
zek. Vznikla nová koncepce zadávání veřej‑
ných zakázek, která mění dosavadní praxi
a reflektuje stávající zákonné požadavky.
Coby první krok se sjednotily postupy
a připravila se soudobá směrnice, kterou

se vynakládání veřejných prostředků nyní
na městském úřadě řídí. Už tímto krokem
se vnáší do procesu vyšší transparentnost,
přidaná hodnota nákupů pořizovaných
městem a zefektivnění nákupního procesu
jako takového.
Nově se také zavádí dnes již velkými za‑
davateli běžně používaný koncept spole‑
čensky odpovědného zadávání. To zname‑
ná, že zadavatel nejenže nakoupí potřebné
zboží, služby a stavební práce, ale součas‑
ně smluvně nebo při hodnocení zohled‑
ní související společenské, sociální, širší
ekonomické, ale také dnes zvláště palčivé
environmentální aspekty. Takovými téma‑
ty může být například zaměstnávání osob
znevýhodněných na trhu práce (například
osoby s postižením), v některých oborech

důstojné pracovní podmínky zaměstnanců
podílejících se na plnění veřejné zakázky,
podpora sociálního podnikání, podpora
malých a středních podniků, férových do‑
davatelských vztahů, etické nakupování,
podpora udržitelnosti a další.
Při zadávání veřejných zakázek a na‑
stavení strategie spolupracuje město s ex‑
terním právníkem s 10letou praxí v oboru
veřejných investic Janem Sedláčkem, který
byl vybrán ve výběrovém řízení na tuto ex‑
terní spolupráci, a to v konkurenci dalších
dvou renomovaných advokátů. Část těchto
služeb je placena ze získané dotace. Nový
přístup k zadávání veřejných zakázek zajistí
časové i finanční úspory, a vyšší kvalitu do‑
dávek, služeb a stavebních prací.
(red)

Město má nového makléře a pojištění
Makléřské služby nejsou už zdaleka
jenom o vystavení „nějaké pojistné
smlouvy“, ale o široké škále dalších služeb (analýza pojistných rizik, prohlídka a ocenění nemovitostí, vypracování
pojistné koncepce s ohledem na rizika,
servis a likvidace pojistných událostí,
rizikové zprávy a mnohé další).
Město přistoupilo proto k vyhodnocení
současných tržních podmínek a v tomto
smyslu i k revizi po 20 let využívaných slu‑
žeb společnosti Petrast. Je potřeba uvést,
že výběrové řízení na makléře se dělá pro‑
to, aby se vysoutěžila ekonomicky nejvý‑
hodnější služba. Ta ale nemusí být nutně

nejlevnější. I cena byla v tomto případě
daná pevně stanovenou procentní sazbou
z pojistného zjištěnou tržními konzultace‑
mi s dodavateli.
Do soutěže na makléře se přihlásilo 6
společností. V hodnocení na kvalitu se no‑
vým makléřem stala dvojka na trhu, spo‑
lečnost OK GROUP a.s., která má přímo ve
Žďáře nad Sázavou kanceláře s několika
zaměstnanci. Ta nám následně zpracovala
koncepci pojištění a nastavila pojistnou
strategii tak, aby byla pro město jednoduš‑
ší, přehlednější a přitom pokrývala všechna
potřebná rizika.
Následně se městu, i v době zvyšujícího
se výskytu nepříznivých důsledků výkyvů

počasí a díky správnému nastavení kon‑
cepce pojištění, podařilo vysoutěžit novou
pojišťovnu Kooperativu za částku 1 milion
korun na rok a ušetřit tak oproti minulosti
zhruba 400 tisíc ročně.
Nově město v této i dalších veřejných
zakázkách akcentuje přístup odpovědné‑
ho zadávání, tedy aby firmy svojí činností
přispívaly mj. na společensky přínosné pro‑
jekty a podílely se např. na udržitelnějším
a šetrnějším přístupu k našemu životnímu
prostředí. Nový makléř se tak zavazuje
ročně přispět 50 tisíc na zlepšení zeleně
města. Společnosti Petrast, i přes umístění
v soutěži na chvostu, patří za mnohaleté
služby pro město poděkování.
(red)

Kromě chuti a vytrvalosti jsou však při
realizaci opatření nutné peníze. A ty jsou
již druhým rokem nedostatkovým zbožím.
Z tohoto důvodu nebylo např. možné po‑
kračovat v projektu značení kol syntetickou
DNA, který zde již tři roky fungoval, majite‑
lé kol o něm vědí a rádi by si nechali zabez‑
pečit svá kola. Zatím ani není jasné, jak to
dopadne v nadcházejícím roce 2022.
A zase ty dva roky a školství
Velmi úspěšný projekt Dýchej, který vel‑
mi inovativní formou, divadelním předsta‑
vením, otevíral oči a dodával návod všem,
kteří se chtěli vypořádat se šikanou ve tří‑
dě, v kolektivu není možné realizovat. Ono
to slovo šikana je pouze vžité označení,
které v sobě skrývá mnohá úskalí. V první
řadě jde o vzájemnou toleranci mezi školá‑
ky, studenty, vůči dospělým. A v době, kdy
je výchova zaměřena na individuality, chy‑
bí prostor na vzájemný respekt, toleranci,
spolupráci. Pak se nemůžeme divit, že jsou
na denním pořádku pomluvy, partičkaření,
vulgarizmy, výhrůžky, vzájemné potyčky,
domlouvání si bitek po vyučování a nejzá‑
keřnější je „kyber“ prostor. Na toto všechno
a také na užívání návykových látek divadel‑
ní představení poukazovalo.

Preventisté z městské policie na Horáckém džbánku

Nedílnou součástí pak byla beseda
s odborníky a preventisty z neziskových
organizací, probační a mediační služby,
sociálního odboru, městské policie, peda‑
gogicko-psychologické poradny. A to bych
mohla pokračovat s dalšími a dalšími akti‑
vitami, které se neuskutečnily. A přece se
znovu daří navazovat na přerušenou práci.
Dětské dopravní hřiště
Opět se můžeme setkávat s dětmi z ma‑
teřských školek a pomáhat jim naučit se
základy dovedností na dopravních pro‑
středcích na dopravním hřišti. Již od školky
jim připomínáme, že i na odrážedle, nebo
koloběžce musím mít na hlavě řádně na‑
sazenou a zapnutou cyklistickou přilbu.
Po chodnících se smí jezdit pouze do věku
10 let, protože chodníky jsou pro chodce,

Žďár hostil zasedání Sdružení energetických manažerů měst a obcí

Na děti z MŠ Vláček už čeká nové hřiště

Pro letošní rok se Žďár stal pomyslným
centrem pozornosti pro energetické
manažery měst a obcí. Jejich sdružení
zde totiž uspořádalo své výroční zasedání a schvalovalo zde výroční zprávu.
Členství i setkání je pro město přínosné
v podobě výměny osvědčené praxe z jiných obcí.

Mateřskou školu na Haškově ulici,
takzvaný „Vláček“ navštěvuje každoročně okolo 125 dětí. K venkovnímu vyžití
je dětem k dispozici klasická školní zahrada. Během letních prázdnin přibylo
i nové multifunkční hřiště v atriu školy.
Děti si na něm budou hrát už od nového
školního roku.
Před třemi desítkami let sloužilo atrium
mateřské školy jako hřiště tehdejších jeslí.
V průběhu let byl tento prostor využívaný
spíše příležitostně a v poslední dekádě již
téměř vůbec, především kvůli nevyhovují‑
címu technickému stavu.
Nyní získalo atrium naprosto nový
význam a znovu ožívá. Přeměnilo se
v moderní multifunkční hřiště, které je
bezpečné a zároveň trvanlivé. Speciální
povrchová úprava tlumí pády, je protisklu‑
zová za mokra i za sucha a propouští vodu.
Navíc je velmi barevná a jdou z ní tvořit
všemožné tvary, což děti jistě ocení. Nově
zde vznikly herní prvky jako trampolína, val
na sezení a různé skákací prvky.
(red)

Sdružení energetických manažerů
města a obcí (SEMMO) slouží hlavně jako
platforma pro sdílení dobré praxe mezi
obcemi. Letošním velkým tématem byly
EPC projekty. Ty pomáhají obcím nakoupit
úsporná zařízení, když chce obec ušetřit
za energie, ale nemá dostatek vlastních
financí. Nové zařízení, například veřejné
osvětlení, místo obce pořídí dodavatel,
který ho i provozuje. Obec pak nové zaří‑
zení splácí ve výši úspory.
Pokud tedy obec novými světly veřej‑
ného osvětlení ušetří 100 tisíc ročně a ná‑
klady na pořízení byly jeden milion korun,
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tak za deset let obec nová světla splatí
a dál už šetří vlastní kasu.
Hlavní výhody jsou, že se za funkčnost
technologie zaručí sám dodavatel, zaří‑
zení sám spravuje a nese všechna rizika
oprav, servisu i poruch. Dodavatel se také
zavazuje, že pokud úspora nebude do‑
sahovat slíbené míry, tak že obec zaplatí
úměrně méně.
Město již tímto způsobem pořídilo
úsporné zařízení do veřejného osvětlení.
V současnosti se chystá projekt na posou‑
zení 25 městských budov, kde by šla tato
metoda nákupu technologie použít.
Co je SEMMO?
Sdružení energetických manažerů měst
a obcí je sdružením měst a obcí se zájmem
o realizaci energeticky úsporných opatření,
využití obnovitelných zdrojů, či související
řešení v dopravě.
„Chceme být vysoce důvěryhodným sdružením podporujícím rozvoj udržitelné ener-

getiky a dopravy ve městech a obcích. Naším
posláním je: šířit příklady dobré praxe, vzdělávat česká města a obce v oblasti udržitelné
energetiky a dopravy, přispívat k tomu, aby
města a obce hospodařily s energií efektivně,“
píše SEMMO na svých stránkách.
(red)

Veřejné osvětlení na Studentské ulici Foto: archiv

Nové hřiště v MŠ Vláček na Haškově ulici

Foto: Petra Ambrožová

a ne pro řidiče nemotorových vozidel. Vy‑
světlujeme jim, že přechod pro chodce se
přechází a ne přejíždí na dopravních pro‑
středcích. Učíme je znát dopravní značky
a správně se podle nich chovat.
A proč mluvím v množném čísle? Proto‑
že na dopravním hřišti s dopravní výcho‑
vou pomáhají i asistenti prevence krimi‑
nality. Mohli jste se s námi setkat v sobotu
14. srpna, kdy jsme na Farčatech pozvali
děti k našemu stanovišti na Horáckém dž‑
bánku. Byla to bezvadná setkání, všichni
jsme si to báječně užili a děti dostaly za od‑
měnu i reflexní prvky, které se za chvíli bu‑
dou hodit, protože se blíží podzim a s ním
i zhoršená viditelnost.
Dagmar Pálková
preventistka městské policie

Foto: Hana Sobotková
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Slavnosti jeřabin

Městský úřad informuje

Připravujeme se na digitalizaci územního plánování
Město se chystá na digitalizaci územního plánování. Ta má začít fungovat
v roce 2023. Pořídí proto nový uzemní
plán podle nových standardů. Zastupitelstvo také schválilo změnu číslo 5 současného územního plánu.
Příprava na digitalizaci části územního
plánování ve Žďáře již začala. Řídí se no‑
velou starého stavebního zákona z úno‑
ra 2020, která počítá se zprovozněním
národního geoportálu územního pláno‑

vání v roce 2023. Protože pořízení nového
územního plánu je běh na dlouhou trať,
pustilo se do zadání změny již letos. Kon‑
krétní zadání územního plánu bude ještě
vznikat. Občané i firmy se již dnes mohou
se svými náměty obracet na stavební úřad.
Na stejném zastupitelstvu byla odhlaso‑
vána i změna číslo 5 současného územního
plánu. Jejím cílem je rozšíření ploch umož‑
ňujících bydlení v lokalitě Lučiny. Bydlení
by mohlo do budoucna vyrůst v místě sou‑
časných zahrádek. Pro ty má již město ná‑

hradou vybranou lokalitu pod Vodojemem
místo dnes nevyužívaného hřiště.
Změna územního plánu číslo 2, která
letos začátkem února vyvolala kvůli chybě
v číslech pozemku značné emoce, se prota‑
huje kvůli vypořádávání připomínek v Měl‑
kovicích. Připomínky vznesené k lokalitě
u Staviště byly, tak jak vedení města slíbilo,
uznány a žádná změna v této lokalitě není
na pořadu dne.
(red)

Město nabízí po 20 letech volný byt k pronájmu
Po zhruba 20 letech se uvolnil jeden
z městských bytů. V současnosti je záměr na pronájem bytu 3+1 vyhlášen,
takže se zájemci o pronájem mohou
hlásit na majetkoprávním odboru.
Byt se nachází v domě číslo popis‑
né 1679 na Horní ulici. Sestává se ze tří
pokojů, samostatné kuchyně, předsíně,
koupelny s WC a komory. Celková plochy
bytu je necelých 104 metrů čtverečních.
Základní nájem je 57 korun a 30 haléřů
za metr a měsíc, tedy 5951 korun za měsíc
za celý byt. K základnímu nájmu je nutné
připočítat i zálohy na služby. Předpoklá‑
daný termín uzavření smlouvy o nájmu je
1. října letošního roku.

Zájemci se mohou hlásit odevzdáním
vyplněného formuláře (k dohledání na
webu města v sekci formuláře) v zalepe‑
né obálce na čelní straně označené „Výbě‑
rové řízení na byt Horní 1679/22/1, ZR 1“
a jménem a adresou zájemce na sekreta‑
riátu starosty do 16. září do 12. 00.
Záměr je vyhlášen v souladu s platný‑
mi Pravidly pro pronájem bytů ve vlast‑
nictví Města Žďáru nad Sázavou.
O výsledku výběrového řízení bude
budoucí nájemce a náhradník (pokud
bude určen) informován písemně do
10 dnů od rozhodnutí. Pokud nebudete
v této lhůtě kontaktováni, znamená to, že
jste ve výběrovém řízení nebyli úspěšní.
(red)

Zaznačená budova s bytem k pronájmu Foto: archiv

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

Ředitel/ka příspěvkové organizace Kultura Žďár
50 m

Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy.
Nabídka práce.
Hledáme nové
kolegy.
Nabídka práce.
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Řízení příspěvkové organizace Kultura Žďár včetně rozpočtu organizace, plánu investic, personálních změn
Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK
a další.
Vytištěno v mapovém řešení Spinbox
společnosti © T-MAPY
Pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným
nástupem
říjen-listopad 2021.
Podrobné informace k pracovnímu místu podá místostarostka Mgr. Ludmila Řezníčková, tel. 566 688 104,
e-mail: mistostarostka@zdarns.cz.
Přihlášky doručte do 5. října 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 – PO KULTURA ŽĎÁR“.

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 odboru komunálních služeb 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“
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Volby 2021

Volby 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta města Žďáru nad Sázavou podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a dopl‑
nění některých dalších zákonů,

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 8. 10. 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 9. 10. 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

ve volebním okrsku č. 14, v Základní škole,
Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4
Neumannova
11 – 53 lichá, 2
Vančurova
všechna orientační č.

Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 3, volební místnost
v Knihovně M. J. Sychry,
Havlíčkovo nám. 5, Žďár nad Sázavou 1
Dolní
1 – 37 lichá
Dolní
24 – 38 sudá
Libušínská
40 – 46 sudá

ve volebním okrsku č. 2, volební místnost
v Domě dětí a mládeže, Horní 2,
Žďár nad Sázavou 1
Bartačky
všechna popisná č.
Brněnská
všechna orientační č.
Doležalovo náměstí
všechna orientační č.
Horní
všechna orientační č.
Hutařova
všechna orientační č.
Jamská
všechna orientační č.
Jihlavská
všechna orientační č.
Krejdy
všechna evidenční č.
Lučiny
všechna orientační č.
Nádražní 1 – 21 všechna orientační č., 69
Nádražní
22 – 42 sudá orientační č.
nám. Republiky
všechna orientační č.
Nerudova
1, 5, 7 orientační č.
Novoměstská
všechna orientační č.
Rybníček
všechna orientační č.
Smetanova
všechna orientační č.
Tyršova
všechna orientační č.
Za Jatkami
všechna orientační č.

ve volebním okrsku č. 6, ve společenské
místnosti hasičů, Zámek 9,
Žďár nad Sázavou 2
Dvorská
všechna orientační č.
Ferencova
všechna orientační č.
Purkyňova
všechna orientační č.
Santiniho
všechna orientační č.
Starý Dvůr
všechna orientační č.
Studniční
všechna orientační č.
Sychrova
všechna orientační č.
U Křížku
2-6 sudá
U Taferny
všechna orientační č.
Vejmluvova
všechna orientační č.
Zámek
všechna orientační č.
Zelenohorská
všechna orientační č.
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ve volebním okrsku č. 4, volební místnost
v Knihovně M. J. Sychry,
Havlíčkovo nám. 5, Žďár nad Sázavou 1
Kovářova
všechna orientační č.
Libušínská
2 – 38 sudá
Libušínská
11 – 25 lichá
ve volebním okrsku č. 5, volební místnost
v Základní škole, Zámek 4,
Žďár nad Sázavou 2
Bezručova
všechna orientační č.
Krátká
všechna orientační č.
Lesní
všechna orientační č.
Nová
všechna orientační č.
Polní
všechna orientační č.
Srázná
všechna orientační č.
U Pily
všechna orientační č.
Vrbová
2

ve volebním okrsku č. 7, v Základní škole,
Komenského 6, Žďár nad Sázavou 3
1. máje
všechna orientační č.
Brodská
4 – 30 sudá
Kopečná
všechna orientační č.
Malá
všechna orientační č.
Okružní
71, 73, 75,79, 116 – 120 sudá
Revoluční1 – 26 všechna orientační č., 28

Strojírenská
U Jezu
V Zahrádkách

1, 3, 5
1-11 lichá
13, 15

ve volebním okrsku č. 13, v Gymnáziu,
Neumannova 2, Žďár nad Sázavou 4
Bratří Čapků
všechna orientační č.
Wolkerova
všechna orientační č.

oznamuje:

ve volebním okrsku č. 1, volební místnost
v Domě dětí a mládeže, Horní 2,
Žďár nad Sázavou 1
ulice:
orientační čísla:
Barákova
všechna orientační č.
Binkova
všechna orientační č.
Drdlova
všechna orientační č.
Dr. Drože
všechna orientační č.
Hálkova
všechna orientační č.
Havlíčkovo nám.
všechna orientační č.
Husova
všechna orientační č.
Jiřího z Poděbrad
všechna orientační č.
Nábřežní
všechna orientační č.
Nádražní
23 – 33 lichá
Radniční
všechna orientační č.
Sadová
všechna orientační č.
Smeykalova
všechna orientační č.
Strojírenská
všechna orientační č.
mimo 15
Tvrz
všechna orientační č.
U Malého lesa
všechna orientační č.
Veselská
všechna orientační č.
Vrchlického
všechna orientační č.
Zahradní
všechna orientační č.
Žižkova
všechna orientační č.

U Klafárku
U Křížku
Uhlířská

č. 15
všechna orientační č.
všechna orientační č.

ve volebním okrsku č. 8, v Základní škole,
Komenského 6, Žďár nad Sázavou 3
Brodská
32 – 102 sudá
Okružní
76 – 114 sudá
ve volebním okrsku č. 9,v Základní škole,
Komenského 2, Žďár nad Sázavou 3
Brodská
19 – 43 lichá
Okružní
2 – 14 sudá
Revoluční
30 – 62 sudá
ve volebním okrsku č. 10, v Základní škole,
Komenského 2, Žďár nad Sázavou 3,
Brodská
45 – 69 lichá
Okružní
1 –19 lichá, 77, 16 – 56 sudá
ve volebním okrsku č. 11, ve Střední škole
obchodní a služeb SČMSD,
Komenského 10, Žďár nad Sázavou 3
Brodská
71 – 81 lichá
K Milířům
1-13
Kupecká
všechna orientační č.
Libická
všechna orientační č.
mimo 16,19,21
Okružní
21 – 69 lichá, 81
Okružní
58 – 72 sudá
Povoznická
všechna orientační č.
Rytecká
všechna orientační č.
Sázavská
č8
Trhová
všechna orientační č.
Uhlířská
všechna orientační č.
mimo 13, 15
Vápenická
všechna orientační č.
ve volebním okrsku č. 12, ve Střední škole
obchodní a služeb SČMSD,
Komenského 10, Žďár nad Sázavou 3
Barvířská
všechna orientační č.
Brodská
1 – 17 lichá
Drátenická
všechna orientační č.
Hrnčířská
všechna orientační č.
Kamenická
všechna orientační č.
Komenského
všechna orientační č.
Libická
16, 19, 21
Revoluční
27 – 47 lichá
Sázavská
2, 4, 6

ve volebním okrsku č. 15, ve Vyšší odborné
škole a Střední průmyslové škole,
Studentská 1, Žďár nad Sázavou 4
Neumannova
1 – 9 lichá
Studentská
všechna orientační č.
Vodárenská
všechna orientační č.
ve volebním okrsku č. 16, v Základní škole,
Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4
Nerudova
všechna orientační č.
bez č. 1, 5 a 7
Nezvalova
všechna orientační č.
Švermova
všechna orientační č.
ve volebním okrsku č. 17, v Kulturním
domě na Vysočanech, Na Úvoze 15,
Žďár nad Sázavou 5
Jungmannova
všechna orientační č.
K Přehradě
všechna orientační č.
Luční 1 – 20
všechna orientační čí.
Luční
22 – 40 sudá
Na Prutech
21, 23
Na Úvoze
všechna orientační č.
Růžová
všechna orientační č.
Šípková
všechna orientační č.
V Lískách
všechna orientační č.
Vysocká
všechna orientační č.
Wonkova
všechna orientační č.
Žitná
všechna orientační č.
ve volebním okrsku č. 18, v Kulturním
domě na Vysočanech, Na Úvoze 15,
Žďár nad Sázavou 5
Hlohová
všechna orientační č.
Chrpová
všechna orientační č.
Javorová
všechna orientační č.
Kaštanová
všechna orientační č.
Květná
všechna orientační č.
Lipová
všechna orientační č.
Luční
21 – 43 lichá, 42 – 80 sudá
Na Prutech
1 – 20 všechna orientační č.
Na Prutech
22 – 54 sudá
Rybářská
všechna orientační č.
Šeříková
všechna orientační č.
Trnková
všechna orientační č.
U Hrázek
všechna orientační č.
Vnitřní
všechna orientační č.
Vrbová
všechna orientační č.
bez orient.č.2

ve volebním okrsku č. 19, v Základní škole,
Palachova 35, Žďár nad Sázavou 6,
Dvořákova
4, 10, 12, 14
Chelčického
1, 2 – 12 sudá, 28
Nádražní
35 – 67 lichá, 44 – 50 sudá
Smíchov
2 – 10 sudá
ve volebním okrsku č. 20, v Základní škole,
Palachova 35, Žďár nad Sázavou 6
Haškova 1 – 17
všechna orientační č.
Palachova
25 - 33 lichá, 70, 72
Radonín
všechna popisná č.
ve volebním okrsku č. 21, v Základní škole,
Palachova 35, Žďár nad Sázavou 6
Haškova
18 – 60 sudá
Chelčického
14 – 26 sudá
ve volebním okrsku č. 22, v Základní škole,
Palachova 35, Žďár nad Sázavou 6
Palachova1 – 23
všechna orientační č.
Palachova
24 – 34 sudá
Palachova 35 – 68
všechna orientační č.
ve volebním okrsku č. 23, v Základní škole,
Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4
Alšova
všechna orientační č.
Blažíčkova
všechna orientační č.
Jamborova
všechna orientační č.
Kavánova
všechna orientační č.
Kubínova
všechna orientační č
Ladova
všechna orientační č.
Makovského 1 – 33 všechna orientační č.
35, 70
Mánesova
všechna orientační č.
Mařákova
všechna orientační č.
Pelikánova 1 – 20
všechna orientační č.
Pelikánova
21 – 31 lichá
Průchova
všechna orientační č.
Rabasova
všechna orientační č.
Slavíčkova
všechna orientační č.
Špálova 1 – 16
všechna orientační čísla
18, 20, 22

Informace pro voliče:
Při volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR bude voliči umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svoji totož‑
nost a státní občanství České republiky
(občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými dokla‑
dy, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. V den
voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Voliči nebude umožněno hlasování,
pokud nevstoupí do prostoru určeného
pro vložení hlasovacího lístku do úřední
obálky.
Volič může požádat ze závažných, ze‑
jména zdravotních důvodů, městský úřad
a ve dnech voleb do Poslanecké sněmov‑
ny Parlamentu ČR okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V ta‑
kovém případě okrsková volební komi‑
se vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hla‑
sovacím lístkem. Při hlasování postupují
členové okrskové volební komise tak, aby
byla zachována tajnost hlasování.
Za pořádek ve volební místnosti a je‑
jím bezprostředním okolí odpovídá
předseda okrskové volební komise. Jeho
pokyny k zachování pořádku a důstojné‑
ho průběhu hlasování jsou závazné pro
všechny přítomné.
(red)

ve volebním okrsku č. 24, v Základní škole,
Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4
Kosinkova
všechna orientační č.
Makovského 34, 36 – 69 všechna orientační č.
Pelikánova
22 –36 sudá, 33 – 51 lichá
Špálova
17 – 21 lichá
Špálova 23 – 42
všechna orientační č.
Štursova
všechna orientační č.
ve volebním okrsku č. 25, v budově bývalé
školy, místní část Stržanov čp. 28,
Žďár nad Sázavou
místní část Stržanov
všechna popisná č.
ve volebním okrsku č. 26, v budově AGROSLUŽBY Žďár nad Sázavou, a. s., místní
část Veselíčko čp. 70,
Žďár nad Sázavou
místní část Veselíčko
všechna popisná č.
místní část Mělkovice všechna popisná č.
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Anketa pro zastupitele města
V zářijovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Jak se vám líbí letošní Slavnosti jeřabin a na kterou akci se těšíte nejvíc?
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

Jako loni mají Slavnosti jeřabin nabitý
program, který se mi velice líbí. Jsou téma‑
ticky zaměřeny na kov, a to v návaznosti na
70. výročí od první tavby na Žďase - továrny,
se kterou Žďár vyrostl. I letos se zapojují ra‑
kouští partneři a jejich kultura obohatí pro‑
gram. Tématické zaměření a rozmanitost
dává slavnostem punc originality, nadča‑
sovost, dynamiku a potřebnou energii, kdy

si každý přijde na své a vybere si z pestré
nabídky akcí: série koncertů, výstav, exkur‑
zí, festivalu dobrého jídla a další. Osobně se
nejvíce těším na gastrofestival Futrování na
Farských a koncert Pirate Swing Band. Jsem
moc rád, že se nám podařilo Slavnostem
jeřabin vdechnout nový život. Věřím, že
z nich máte také radost, jsou skvělé.

Jaroslav
Ptáček
zastupitel
ODS

Dagmar
Zvěřinová
zastupitelka
ČSSD

Jaromír
Brychta
zastupitel
Změna 2018

Romana
Bělohlávková
zastupitelka
KDU-ČSL

Se zájmem jsem si přečetl připravovaný
program na podzimní setkávání na Slavnos‑
tech jeřabin. Jsem rád, že iniciativa, kterou
jsme založili v r.1995 ve spolupráci s Klubem
výtvarných umělců Horácka, zůstala tradicí
a nadále pokračuje… Každoročně se s man‑
želkou zúčastňujeme vernisáží výstav na
Staré radnici. Rádi se zde osobně setkává‑
me s výtvarnými umělci a lidmi se zájmem

o umění. Seznamujeme se s jejich díly a to
pak předáváme při opakovaných návště‑
vách výstav našim studentům a žákům.
Také nás zaujala pozvánka do Regionálního
muzea na výstavu,70 let Žďasu a lidé.“ A ur‑
čitě si rádi poslechneme příběhy o kovu ve
spojitosti se žďárskou tradicí z přednášek
fundovaných historiků žďárského muzea
Miloslava Lopaura a Stanislava Mikule.

Slavnosti jeřabin jsou událostí babího
léta, na kterou se letos myslím všichni tě‑
šíme mnohem více nežli v letech minulých.
Po těžkém covidovém roce je důvod slavit.
Tento ročník je spjat s tematikou zpracová‑
ní kovů na Žďársku a mimořádným způso‑
bem propojen se Žďasem, který dal práci
tisícům Žďáráků a stál u zrodu nového,
moderního města před 70 lety. Přesto se

nejvíce těším na dvě akce, které až tak moc
„kovové“ nejsou. Alotria na humnech bu‑
dou vzpomínáním na hry dětství starší ge‑
nerace a velkou radostí všech dětí. V závěru
slavností potom bude předána Cena města
za rok 2020 SDH Zámek, kteří slaví 135 let
od svého založení. Věděli jste, že v kraji Vy‑
sočina máme 40 000 dobrovolných hasičů?
Jsme rádi, že mezi ně patří i ti naši!

Ludmila
Řezníčková
zastupitelka
ANO 2011

Každopádně přijměte toto pozvání.
Slavnosti jeřabin je třeba zažít a vstřebat.
Byl jsem u vzniku této tradiční žďárské
akce spolu s nadšenci a tahouny Standou
Růžičkou, Mirkem Roštínským a Klubem
výtvarných umělců Horácka, který dodal
krásná díla a početnou skupinu fanouš‑
ků umění. Naší snahou byla podpora pa‑
triotismu našeho krásného, ale mladého
města. Ale Jeřabiny se posunuly. Zapojeny

jsou aktivní příspěvkové organizace měs‑
ta - Kultura i Regionální muzeum, rakouští
partneři a další. Samozřejmě koordináto‑
rem a ideovým nositelem je městský odbor
kultury. Co tedy doporučit? Cokoliv, přijďte
hlavně pobejt, jak říkal Jan Werich, užít si
a ocenit každého, kdo něco dokáže a jde
se svou kůží na trh. Často očekává jenom
úsměv a pochopení.

Přiblížil se konec prázdnin a nastává čas
zrání jeřabin. A s ním Slavnosti jeřabin. Sled
akcí připravených městem a jeho partnery.
Každý rok je jiný, každý rok má jiné téma.
Je dobře, že hosty budou umělci ze Spolku
výtvarných umělců Vysočiny Jihlava. Letoš‑
ních 70 let Žďasu navodilo téma historicky
zakotvené v našem městě a regionu. Větši‑
na akcí je spojena s odkazem na minulost,

hutě, hamry, kovovýroba, kovářství i sa‑
motná existence Žďasu. To vše se promítalo
do dějin Žďáru a regionu a ovlivnilo život
obyvatel. V duchu minulých dob budou
i hry na Farských humnech. Určitě si ne‑
nechám ujít výstavu a některou z předná‑
šek. Ale chtělo by to více „veselejších“ akcí,
doba covidová nás všechny rozesmutnila,
trochu veselí by neškodilo.

Letošní Slavnosti jeřabin jsou nejen pro
mě velkou událostí. Nejen protože se vů‑
bec mohou uskutečnit a jsou tedy znám‑
kou toho, že svět se vrací do normálu. Ale
i tím, že jsou do nich zařazeny akce, které
nemohly proběhnout na jaře a v létě. Kaž‑
dý si může z jejich programu vybrat něco,
co je jeho srdci blízké. Výstavy, koncerty,
dětské akce, báječné občerstvení. Pro mě

jako babičku bude asi nejkrásnějším dnem
stráveným s dětmi akce Alotria na hum‑
nech. Zároveň se velmi těším na příběhy
o kovech a jejich kráse nebo přednášku
v kině. Bude mi také ctí se účastnit předá‑
ní ocenění osobnosti roku 2020, protože
se jí stali naši dobrovolní hasiči. Ti, kdo byli
nepostradatelní zejména v uplynulých těž‑
kých měsících. Smekám před nimi klobouk.

Slova zastupitelů
Petr
Stoček
zastupitel
KSČM a SPOZ

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP 09
a Svobodní
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Otázka je poněkud nevhodně položena,
protože Slavnosti jeřabin teprve proběh‑
nou, a tak těžko můžeme už nyní říci, jak
se nám libí. V každém případě dlouholetá
tradice této akce a stávající tým spoluau‑
torů jsou zárukou vysoké úrovně i kvality.
Stěžejním tématem letošních slavností je
kov a ocel - připomenutí 70 let od zahájení
výroby ve Žďasu. Z rozsáhlé nabídky pro‑
gramů a akcí se asi nejvíce těšíme na vět‑

šinu výstav a putování, týkající se historie
spojené s kovy a železárenstvím na Žďársku
obecně, a pak rozhodně na koncert Pirate
Swing Band. Jen nerozumíme, proč u této
tradiční žďárské akce musí být v titulku la‑
tinský překlad tématu „Kovová tisíciletí“ chceme snad za každou cenu být světoví?
To už v historii dokázal ŽĎAS a bez latin‑
ských přídomků!

Letošní program se podle mne opravdu
povedl. Vyzdvihl bych myšlenku propojení
slavností se 70. výročím firmy Žďas, která
hrála pro rozvoj našeho města zásadní roli.
Zaujal mne výjezd do rakouského města
Ybbsitz, které je díky kovářské tradici na
seznamu UNESCO. Pohledy za hranice na‑
šeho města i naší země jsou jedinečnou
příležitostí, jak si rozšířit obzory. Jen mi

přijde poněkud zvláštní organizovat auto‑
busový výjezd do zahraničí a zároveň rušit
jiné akce s odvoláním na covid, jako je na‑
příklad vítání občánků. Osobně se nejvíce
těším na komentovaný výlet Po stopách
vysočinských Vítkovic, kdy nás odborník na
slovo vzatý, historik pan Lopaur, provede
po vybraných místech v našem okolí spo‑
jených se zpracováním kovů.

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
zastupitelů uveřejnit. Do uzávěrky zářijového čísla nám přišly následující příspěvky.

Radek
Černý
zastupitel
ODS

Kolem Žďáru a na Měsíc
Tak nám ŘSD rozkopalo hlavní prů‑
jezd městem, s jediným přemostěním
u zámku. „Proč? Dyť vozovka byla ješ‑
tě dobrá. Proč o prázdninách, proč tak
pomalu?“ duní na sociálních sítích. Po‑
chopitelné rozhořčení, komplikace, ko‑

lize. Ale co bude jinak, když se to odloží
o rok či dva, uzávěrka bude ve školním
roce místo o prázdninách atd.? Asi nic.
Část obchvatu od Tokozu k Hamrům,
to je to, oč tu běží! Pamatuji seminář na
toto téma před deseti lety. Mgr. Brychta
řečnil jenom o tom, proč to nejde: malá
průjezdnost, málo tranzitu, moc peněz,
výhledové pásmo Zelené hory…Jasný
závěr: „Nikdo z nás se toho nedožije.“
Příprava obchvatu je tvrdý boj pro
silný tým s lídrem, tak na 15 let. Jinde
se už staví, my jsme promarnili roky. Se
změnou vedení radnice se změnil i pří‑
stup. Už si Žďár nestřílí vlastňáky a neza‑
kopává míč do autu, postupuje, ale silný
a rychlý tah na branku stále chybí. Ob‑

chvat by měl být nejvyšší priorita pře‑
sahující jedno volební období, zaslou‑
žil by si prioritní soustředění sil vedení
a úřadu města.
„V tomto desetiletí jsme se rozhodli dosáhnout Měsíce. Ne proto, že je to snadné,
ale proto, že je to mimořádně obtížné.
Protože takový cíl poslouží k tomu, aby
uspořádal a posoudil naše nejlepší schopnosti a dovednosti, protože takovou výzvu
jsme ochotni přijmout, a nejsme ochotni
ji odkládat, a hodláme ji zvládnout.“ J. F.
Kennedy, 1961. V roce 1969 Apollo11
přistálo na Měsíci.
Tak kolem Žďáru do konce desetiletí?
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Jan
Havlík
zastupitel
Změna 2018

Další nákup rozumu a podivná hra o pojištění města
Na 54. RM dne 19. 10. 2020 předložil
finanční odbor materiál s návrhem vyhlá‑
šení podlimitní veřejné zakázky na pojiš‑
tění majetku města pro období 2021 až

Romana
Bělohlávková
zastupitelka
KDU-ČSL

Lhát se nemá
Vím, že v této rubrice jste zvyklí číst
především kritická slova. Kritika vůbec
není špatná věc, naopak, může nás upo‑
zornit na nedostatky. Jenomže to musí
být kritika věcná, neublížená. Pokud je
cílem škodit, brzdit dobré projekty a očer‑
ňovat, je to špatně. Trojlístek zastupitelů

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP09 a Svobodní

Poplatek za odpad nade vše?
Stala se nám taková milá věc, že se nám
narodilo děťátko. Při vyřizování nezbytnos‑
tí na úřadech na nás všichni byli milí jak ve

Ludmila
Řezníčková
zastupitelka
ANO 2011

Náprava chyb minulých, část třetí.
Vážení spoluobčané, již potřetí vám píši
jako místostarostka města o nápravě chyb
20

2024. Rada města schválila 9 hlasy usne‑
sení 864/2020/OF. Usnesení zrušili na 56.
radě města dne 18. 11. 2020 na doporuče‑
ní poradce na veřejné zakázky-advokáta
Jana Sedláčka, IČO 07441533, kterého si
najali bez výběrového řízení 17. 9. 2020
za 480 000 Kč bez DPH. Pak přišla 57. RM
dne 30. 11. 2020, kde se znova objevil bod
Pojištění majetku a odpovědnosti města
a bylo všemi 9 hlasy přijato nové usne‑
sení, které prodloužilo stávající smlouvu
na pojištění do 30. 6. 2021 s pojistným
o 136 220 Kč vyšším, než bylo pojistné
sjednané do konce roku 2020. Za dva
a půl měsíce s nakoupeným rozumem
za 0,5 mil. Kč souhlasili řádní hospodáři
v radě města s prodloužením smlouvy

o 136 tis. Kč dražší! Přesně v duchu efekti‑
vity a transparentnosti, jak voličům slíbili.
Po novém roce vypověděli po 20 letech
spolupráce žďárskou makléřskou firmu
Petrast a.s. a vybrali brněnskou OK GROUP.
Poradce Sedláčka posílili o úřednici – ad‑
ministrátorku VZ s ročním výdajem cca
750 tis. Kč, aby dne 9. 6. 2021 vyhlásili vý‑
běrové řízení na pojištění majetku města
se lhůtou pro podání nabídek 24. 6. 2021,
jehož jediným kritériem byla cena. Pod
vedením ekonomicky vzdělaného sta‑
rosty vybrali Kooperativu za cenu, kterou
mohli mít před rokem na podzim. Za vy‑
hozených 1,4 mil. Kč z obecní kasy pořídili
to, co před půlrokem odmítli. Krásný vý‑
sledek hodný Kocourkova.

Změny 2018 – Havlík, Brychta, Brychtová
za tři roky působení v ZM nepřišel s jedi‑
ným pozitivním návrhem.
Naštěstí zde máme i jinou opozici. Ta‑
kovou, která je sice kritická, ale která hle‑
dá spolu s námi dobrá řešení. A které zále‑
ží na občanech našeho města. Za všechny
bych jmenovala nestora naší komunální
politiky, pana Ing. Petra Stočka. Jeho klid‑
ný a rozhodný hlas už zažehnal nejednu
zastupitelskou bouři. A hlavně, jeho hlas
nikdy nechyběl při prosazování dobrých
řešení.
Privatizace polikliniky proběhla v 90.
letech – naštěstí se tehdy nezprivatizovala
velká budova. A jsme za to velmi rádi. Hle‑
dání možností, jak naši polikliniku vyvést
z finančních problémů, se věnujeme dlou‑
hodobě. Pacht – tj. dlouhodobý pronájem

ztrátových provozů se jeví jako dobrá ces‑
ta. A navzdory škarohlídům se daří. Loň‑
ský kladný hospodářský výsledek byl sice
malý, ale byl. Projevilo se v něm i fungová‑
ní nové lékárny NOBIS. Společnost Medila
převzala laboratoř až k 1. 1. 2021 – takže
peníze za pacht laboratoře se v roce 2020
projevit nemohly. Nový pronajímatel la‑
boratoře nám velmi vyšel vstříc v těžké
době covidové. Dosud na ovále funguje
odběrové místo pro PCR testy. Ano, do‑
časně byla proto zkrácena provozní doba
laboratoře. Nyní probíhá výběrové řízení
na pacht rehabilitace – nový provoz by
měl být spuštěn 1. 1. 2022.
Na závěr chci poděkovat všem zastu‑
pitelům koaličním i opozičním. Všem těm,
kteří upřímně hledají dobré cesty pro
naše město!

Žďáře, tak v Novém Městě jako místě naro‑
zení. Na nic jsme nezapomněli ani my, ov‑
šem ani městský úřad ve Žďáře – pozdrav
pro našeho novorozence jsme dostali do
schránky. Nebyl to však pozdrav ledajaký,
byla to složenka za odpad. Člověk by se
možná zaradoval nad pečlivostí úřadu nebo
pousmál nad smutným faktem, že prvním
pozdravem nového občana je výzva k plat‑
bě za odpad. Není to už tak úsměvné, když
si uvědomíme, že za poslední roky se počet
obyvatel ve Žďáře snížil o dva tisíce a stále
klesá. Složenkový pozdrav sám o sobě asi
nikoho k odstěhování nepřiměje, ale neříká
takový první kontakt města a občana něco

důležitého? Že je pro město nejdůležitější,
aby občan řádně platil poplatky? Včetně
poplatku za odpad, který platí stejně ten,
kdo vyprodukuje odpadu minimum a kdo
by sám za měsíc zaplnil několik popelnic?
Jsou města a obce, které dříve než složen‑
ku pošlou hezký dopis, kde nového občana
přivítají, jsou města a obce, kde ti nejmenší
jsou od poplatku osvobozeni, jsou města
a obce, kde dostanou noví občánci věcné
dary. A byl bych rád, kdyby Žďár byl aspoň
tím, kdo dokáže dopisem hezky přivítat,
klidně i v jedné obálce s tou složenkou.

z dob minulých. Víte sami velmi dobře, že
naše město v některých oblastech ustrnu‑
lo v dávných dobách. Jako třeba tím, že ve
veřejném prostoru zůstávalo množství zby‑
tečných a nefunkčních věcí. Jsou to různé
cedule, vývěsky, zábradlí, stará pískoviště,
betonové plochy, sloupy či tyče. Chápu,
že si člověk zvykne na všechno, takže ně‑
kdy trpí „provozní slepotou“. Ale pokud se
podaří některý nepořádek uklidit, prostor
získá svoje kouzlo, vykoukne zeleň nebo
zapomenutá lavička. V letošním roce se
podařilo odstranit mnoho nefunkčních
pískovišť, ktera byla zarostlá v trávnících

a sloužila již jen k zakopávání o ně. Byla
jsem opravdu překvapená, co se „pískovi‑
štěm“ nazývá. Byly to obrovské betonové
bloky zalité do země. Po jejich odstranění
se prostor provzdušnil a lze do něj umístit
cokoli, i kdyby jen přenosnou branku, aby
si naše děti na trávnících mohly hrát bez
obav ze zranění. Zapomenuté lavičky bu‑
deme zase do veřejného prostoru vracet.
Zároveň máme s odborem komunálních
služeb seznam vašich nápadů, kam dát la‑
vičky nové. Děkuji všem, kdo si všímá pro‑
storu kolem sebe a dodává nám stále nové
nápady. Krásné dny.

Kultura

Prvok, Šampon,
Tečka a Karel vrátili
diváky zpět
do Kina Vysočina!
V Kině Vysočina hrajeme po nucené pauze
již od půlky června. Vaše návštěvy pozvolna
rostly, ale stejně to stále nebylo ono. Nicméně
výše zmíněná novinka podle románu Patrika
Hartla ukázala, že se snad blýská na lepší časy.
Nekompromisně vyprodaná představe‑
ní ukazují, že jste na kino nezapomněli. A za
to vám patří náš dík. Tento film samozřejmě
uvedeme v takové míře, aby ho mohli vidět
všichni, co mají zájem, ale nesmíme zapome‑
nout i na další premiéry.
Václav Neužil v roli Emila Zátopka předve‑
de opravdu světový výkon v přeměně v toho‑
to famózního běžce a člověka. Zátopek slibu‑
je velkou podívanou a silný příběh.
Určitě si nenechte ujít Miroslava Donutila
ve velmi zajímavém dramatu režiséra Olma
Ormezu s názvem Atlas ptáků, či Veroniku
Khek Kubařovou v komedii Jedině Tereza.
Milovníci opravdového cestování určitě
dorazí na unikátní dokument Stingl – malý
velký Okima. No a samozřejmě si snad ko‑
nečně budete moci vychutnat svůj drink
s Jamesem Bondem v již skoro dva roky
odkládané premiéře filmu Není čas zemřít.
A po Bondovi vás čeká 7. října další velká le‑
genda, na kterou jste čekali. Legenda, která
má hlavní roli v dokumentu s prostým ná‑
zvem - KAREL!
www.dkzdar.cz
www.facebook.com/kinovysocina/

Slavnosti jeřabin v plném proudu,
užijte si kulturu ve všech podobách
Letošní ročník kulturního festivalu
Slavnosti jeřabin nese podtitul Kovová
tisíciletí. První tři položky programu si
můžeme odškrtnout, dalších devět nás
čeká. Program slavností jede až do druhé poloviny září.
V sobotu 21. srpna jsme se vydali do
rakouského města Ybbsitz na výpravu za
zdejší kovářskou tradicí, která je dokonce
zapsaná na seznamu UNESCO. Ve čtvrtek
26. srpna jsme oficiálně zahájili celé „jeřa‑
biny“ vernisáží výstav Vysočinská zastavení
a Ferrea Millennia ve Staré radnici a v kapli
svaté Barbory. Na půl cesty mezi oběma
výstavami před kostelem sv. Prokopa za‑
hrála Petra Hapková.
V sobotu 28. srpna otevřelo Regionální
muzeum výstavu věnovanou letošnímu

Výlet do rakouského Ybbsitzu

70. výročí firmy ŽĎAS. Všechny zmíněné
výstavy trvají ještě několik týdnů, můžete
si na ně tedy kdykoli zajít.
Co nás čeká dál?
Vydáme se na zájezd Po stopách “vyso‑
činských Vítkovic“ i na komentované pro‑
cházky po městě, zazní swingová hudba
na nádvoří Rezidence Veliš (lístky jsou stále
k mání v TIC na Staré radnici a v kavárně
přímo ve Veliši), jednu ze zářijových nedělí
obsadíme Farská humna celodenní akcí pl‑
nou dětských her a alotrií, v kině si popoví‑
dáme o dějinách kovů u nás i v sousedním
Rakousku a všechno zakončíme food festi‑
valem Futrování na Farských!
Kompletní program najdete na webu
města a také v tomto čísle zpravodaje na
straně 14.
(red)

Foto: Petr Sedlák

Národní Fronta Fest 2021
18. září se již osmým rokem uskuteční tento unikátní festival přímo v srdci
Žďáru. Je to oslava místní kultury, kde vystoupí 7 kapel ze Žďáru a blízkého okolí.
Kromě toho se návštěvníci mohou těšit
na místní pivo Revolta, víno z vinotéky
u Raka a kuchyni z bistra Chutě pod Lampou, doplněnou o různé další domácí pochutiny. Postaráno bude i o děti formou
originálních a nepředvídatelných atrakcí.
Festival bývá každoročně oceňován návštěvníky jako přátelská akce s jedinečnou atmosférou.
Skvělá hudba především
Pořadatelé se shodují, že ve Žďáře je
spousta výborných muzikantů a kapel. O to
větší škoda je, že tyto kapely často nema‑
jí kde hrát a tím pádem je zná jen zlomek
lidí, přičemž svoji kvalitou často daleko
přesahují hranice regionu a zasloužily by si
pořádné obecenstvo. Tím vznikla potřeba
vyrobit platformu, kde se mohou jednotlivá
hudební tělesa prezentovat. A protože v bu‑

dově Hasičské pojišťovny (které pro svůj
bývalý účel nikdo neřekne jinak než Národ‑
ní fronta) polovina domácích kapel zkouší,
nabízelo se prostě vytáhnout nástroje před
zkušebny a zahrát veřejně pro lidi. Od první‑
ho ročníku bylo všem jasné, že to rozhodně
neskončí jednorázovou akcí a z festivalu se
stala pevná stálice žďárské kultury, kterou
nezvládl přerušit ani loňský rok.
Na své si přijde každý
Festival neustále prochází vývojem
a dnes už tak trochu klame tělem. Stále je
zde na první pohled cítit pořadatelský DIY
přístup (tedy „udělej si sám“), při bližším
zkoumání však objevíme profesionální tech‑
nické zázemí. Festival je neziskový, vstupné
je zdarma, ale na ozvučení, osvětlení a cate‑
ringu pořadatelé rozhodně nešetří. Na celý
den se tak můžete uprostřed města ocitnout
v oáze dobré hudby, jídla a pití. Žánrově
není festival vyhraněn, uslyšíte od jemných
balad až po hard rock. Jmenovitě se vám
představí nováček na zdejším hudebním

poli DIA., původně písničkářka nyní hrající
s celou kapelou. Dívčí trio Zátiší vás kouzel‑
nými melodiemi provede odpolednem. Na
ně naváže letošní jediný „zahraniční“ host
z Přibyslavi s názvem Beat Architects a je‑
jich jedinečný alternativní fusion. S blížícím
se večerem přitvrdí další nováček T-Bone,
následovaný OŽD, tedy Orchestr Žďárského
Divadla, v jejichž podání i ta nejprofláklejší
píseň dostává zcela nový rozměr. Po setmě‑
ní uslyšíte dvě stylově velmi těžko zařadi‑
telné kapely – Hrabě Monte Crazy a 100%
FrREEDOM, k nimž nebudeme nic prozra‑
zovat, protože tohle prostě musíte vidět na
vlastní oči. A nejotrlejší diváci se možná do‑
čkají ještě jednoho překvapení na závěr.
Kdy: 18. září, 14.30 - 22.00
Kde: Pod budovou Hasičské pojišťovny
za městským úřadem
Vstup: ZDARMA
Vojtěch Bořil
Národní Fronta Fest
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Sociální služby

Sociální služby

Děti si na příměstském táboře zahráli na detektivy

Žďár pokračuje v podpoře bezpečnosti a sociálních služeb

Pod záštitou Místního akčního plánu
vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou
(dále jen MAP II), reg. č. CZ.02. 3. 68/0.
0/0.0/17_047/0009150, proběhl v druhém červencovém týdnu příměstský
tábor pro žáky 1. stupně základní školy.

V červenci 2020 zahájilo město Žďár
nad Sázavou projekt zaměřený na
problémy v oblasti bydlení a bezpečnosti, který bude realizován do
30. června 2022. Jde o již druhý takto
zaměřený projekt, který město realizuje v rámci Strategického plánu sociálního začleňování a Komunitního
plánu sociálních služeb.

Tento nápad se zrodil na setkání členek
pracovní skupiny pro rovné příležitosti,
které se při svém shledání zabývají téma‑
ty, jako je prevence nerovnosti ve vzdělá‑
vání, práce s nadanými žáky, usnadnění
přechodu ve vzdělávání a dalšími oblastmi
zabývajícími se inkluzivním vzděláváním.
Kromě toho je zde také prostor pro diskuzi
a navrhování změn v rámci mimoškolního
a zájmového vzdělávání. Když jsme spo‑
lečně diskutovaly nad uplynulým školním,
ve velké míře distančním rokem, napadlo
nás, že by nebylo od věci během léta při‑
pravit pro děti aktivitu, kde by si nenásil‑
nou formou zopakovaly své školní znalosti
a dovednosti. To byla první vlaštovka pro
náš budoucí příměstský tábor.
Myšlenku jsme představili a rozvíjeli
s ostatními členy pracovních skupin, získa‑
li skvělou lídryni, která ve spolupráci s lek‑
torkou - psycholožkou připravila program
plný seznamovacích, pohybových a týmo‑
vých her. Nechyběl ani prostor pro tvořivé,
kreativní dílny a zpětnovazební povídání.
To vše bylo propleteno cílem naplno vy‑
užít a procvičit si své školní znalosti, do‑
vednosti, kompetence a opětovně posílit
sociální vztahy s vrstevníky.
Co jsme vlastně během pěti dnů zažili?
Rozluštili jsme několik záhad, zaběhali
si při záchraně ekosystému, díky úžasné
paní policistce a jejím čtyřnohým parťá‑
kům se seznámili s kynologií, četli jsme

Projekt Cesta k lepšímu bydlení II
(reg. č. CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/16_052/0015999
) zaměřen na zvyšování kvality života
a bezpečnosti nejen v lokalitách se zvýše‑
nou koncentrací osob ohrožených sociál‑
ním vyloučením na území města.
Sociální služba Terénní program po‑
skytovaná příspěvkovou organizací So‑
ciální služby města Žďár nad Sázavou od
roku 2018 sídlí na tzv. svobodárně č. 5,
v prostorách dnešního azylového domu
pro muže. Dvě terénní sociální pracovnice
poskytují podporu při překonávání nepří‑
znivé životní situace, uplatňování práv či
zajišťování osobních záležitostí.
Projekt zajišťuje také činnost již osvěd‑
čených asistentů prevence kriminality,
kteří od roku 2013 dohlíží na dodržování
Děti na příměstském táboře luští hádanky

si příběh na pokračování, ozdobili trička,
ale hlavně se připravovali na společné
velké detektivní povinnosti, které nás
měly teprve čekat. Našim hlavním cílem
bylo zjistit místo výbuchu a deaktivovat
bombu, protože jsme obdrželi anonymní
hlášení o podezření na spáchání bombo‑
vého atentátu jistého obyvatele Žďáru.
Vydali jsme se tedy do akce. Nebyla to
žádná snadná práce, byla potřeba velká
spolupráce. Naše cesta nás zavedla do
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Foto: Veronika Klimešová

Asistenti prevence kriminality na Stalingradě

lebování lokality a postupnému odstra‑
ňování problémů s občanským soužitím.
V rámci projektu je na městském úřa‑
du zajištěna činnost konzultanta bydlení.
Jeho úkolem je především řízení Koncep‑
ce bydlení a její následná aktualizace.
Lucie Dvořáková
projekt Cesta k lepšímu bydlení

Foto: Matěj Papáček

Foto: Veronika Klimešová

knihovny, informačního centra a nakonec
až na samotnou Zelenou horu, kde jsme
naštěstí zdárně pokořili hádanky, rozluštili
šifry a bombu zneškodnili.
Ještě jednou, touto cestou, děkujeme
našim báječným lektorkám za připravený
program, ochotu a nadšení se do projektu
zapojit. Děkujeme našim sedmnácti ma‑
lým detektivům, že se nebáli jít do akce
s vervou, radostí a dali do toho vše, aby
zachránili naši Hvězdu.
Co nás v MAP II čeká?
V posledním čtvrtletí projektu MAP II
nebudeme taktéž zahálet. Čekají nás dva
tvůrčí projekty pro děti a žáky, několik
besed a workshopů pro rodiče a pedago‑
gy a mnoho dalších aktivit s cílem zlepšit
kvalitu vzdělávání, rozvíjet gramotnosti
a šířit osvětu ohledně inkluzivního vzdě‑
lávání. Projekt má pod svými křídly cel‑
kem 33 mateřských a základních škol,
včetně základní umělecké školy. Pro více
informací sledujte naše webové stránky
(zdarns.cz/MAPII), nebo se staňte naším
fanouškem (facebook.com/MAPZR).

Hrajicí si děti u skautské vodárny na Farských humnech

veřejného pořádku ve městě. Do jejich
činnosti patří mj. potlačování vandalismu,
sprejerství, konzumace alkoholu a návy‑
kových látek na veřejných prostranstvích,
nevhodného parkování či různých proje‑
vů agresivity a vulgarismů.
Další aktivitou v oblasti bezpečnosti
je v projektu činnost domovníka-preven‑
tisty, jehož úkolem je udržování pořádku
a provádění drobných oprav v městských
bytových domech ve Žďáře 3. Pracovník
mj. motivuje obyvatele městských bytů
ke společným aktivitám vedoucím ke zve‑

Veronika Klimešová
administrátor projektu

Jak na naše děti v on-line světě?
Zajímá vás, co dělají vaše děti na internetu? Víte, jak funguje kybergrooming
a online predátoři? Tušíte, jak na kyberšikanu? Znáte aplikace, které vám
částečně ochrání on-line prostor u dětí?
Víte, jak předcházet on-line závislostem
u dětí?
Obracíme se na vás rodiče a prarodiče
se zajímavou nabídkou bezplatného pří‑
stupu k unikátnímu on-line videokurzu,
který se věnuje klíčovým tématům kyber‑
netické bezpečnosti, která jsou spojena
s rizikovým chováním našich dětí ve světě
internetu.
Přihlášeným zájemcům budou předsta‑
vena klíčová témata pomocí video předná‑
šek, otázek a odpovědí a vše bude doplně‑
no dalšími bonusovými materiály. Video
přednášky jsou on-line, jsou tedy dostupné
kdykoli a kdekoli, záleží pouze na rodiči,
kdy si konkrétní přednášku pustí.
Bezpečí našich dětí a vnoučat je jed‑
nou z priorit nás všech, a proto mluvme
s dětmi o on-line bezpečí. Videokurz může
být vhodnou formou, jak mít přehled, vy‑
tvářet komunikační příležitosti a získat si
důvěru svých dětí.
Tímto jedinečným videokurzem vás
provedou jejich autoři a zkušení lektoři
projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého
v Olomouci. Videokurz zakoupilo Kolpin‑
govo dílo České republiky z. s.

Demo verzi zdarma je možné shlédnout zde:
https://www.e-bezpeci.cz/rodice
heslo: DEMO
Získání přístupu
Kontaktujte do 15. září Centrum primární
prevence Spektrum na tel. 774 419 047, nebo
na e-mailu: spektrum.prevence@kolping.cz.
Následně vám bude poskytnut speciální pří‑
stupový kód, který umožní přístup ke všem
dostupným materiálům. Kód bude platit
jeden měsíc. Po tuto dobu můžete kurz vy‑
užívat dle svého uvážení. Počet přístupů je
limitovaný.

Ilustrační foto

Spoléhat se na to, že se všechno důležité
děti naučí ve škole nebo od svých kamará‑
dů, není dobrá strategie. Ohledně bezpečí
v on-line světě by rodiče měli být informo‑
váni a se svými dětmi by o této problematice
měli cíleně mluvit. Je dobré se dětí hodně
ptát, nechat si věci ukázat, vysvětlit, nechat se
poučit. Tím se nejen dozvíme spoustu o živo‑
tě svých dětí, ale také můžeme případně pře‑
dejít ohrožení svého dítěte. Děti si váží zájmu
svých rodičů o svůj svět, využijme toho… ať
nedůvěřují všemu, co na internetu vidí.
Petra Nováčková
Alena Velechovská
Centrum primární prevence Spektrum

Foto: Pixabay.com
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Zpátky do kuchyně, kavárny i cukrářské dílny!

Nevšední pátek s Obchodkou

Prázdniny utekly jako voda a před námi je
nový školní rok, v němž chystáme mnoho
inovací. Ovšem dříve, než vám prozradíme
první z horkých novinek, pojďme se ohlédnout za předprázdninovým časem, do
měsíců května a června, kdy jsme návrat
do školních lavic intenzivně slavili mnoha
speciálními kurzy pro žáky.

Za poslední rok a půl zela naše škola prázdnotou. Prázdné učebny, tiché chodby,
zavřený školní bar. Spolužáci z nižších ročníků se často znají jen z on-line prostředí,
sociální kontakty se pomalu vytrácí. Pocity
z maturitních večírků, plesů, společných
setkání a všech těch bezva akcí, které patří
k životu středoškoláka, zůstávají jen ve vyprávění těch, kteří je skutečně zažili.

První z kurzů se týkal bezlepkového peče‑
ní. Na první pohled vypadá bezlepkové pečivo
stejně jako běžné, kdo jej ovšem někdy zkou‑
šel péct, ví, že je to nesnadný úkol, protože
těsto z bezlepkové mouky má zcela odlišnou
konzistenci od běžného těsta. Naši žáci pod
odborným dohledem ale vše zvládli na jednič‑
ku a připravili tři druhy bezlepkových chlebů,
bezlepkové cereální pečivo i sladké dobroty,
jako jsou brownies, kynuté koláče s ovocnou
náplní či muffiny.
Velmi zajímavým byl kurz moderního cuk‑
rářského umění, při němž si žáci pod vedením
výborné cukrářky Ivety Fabešové vyzkoušeli
přípravu oblíbeného francouzského dezertu
z odpalovaného těsta, tzv. Paris Brestu. Kurz
byl zaměřen i na výrobu neméně populárních
dobrot zvaných makronky, jež jsou typické ši‑
rokou paletou barev, chutí a náplní.
Pít víno ve škole a jíst mořské řasy? To za
nás nebývalo…
Degustovat alkoholický nápoj z hroznů
vinné révy přímo při vyučování, to jen tak ně‑
kdo nezažije. Naši plnoletí žáci ale tuto mož‑

Kurz moderního cukrářství Ivety Fabešové

nost měli a to při dalším z kurzů, tentokrát
sommeliérském. Nejenže se žáci dozvěděli
zajímavosti o historii a přípravě vína, ale nedíl‑
nou součástí kurzu bylo též rozpoznávání růz‑
ných druhů kvalitních vín čichem i chutí. Kurz
byl certifikovaný, srdečně gratulujeme všem
zúčastněným žákům, kteří certifikát svými
znalostmi a dovednostmi vybojovali.
Při posledním z kurzů, který bychom rádi
zmínili, se školou linula zajímavá kombinace
vůní zelené mořské řasy, tuňáka, lososa, čer‑
stvě vařené rýže a dalších ingrediencí. Říkáte
si, co že se to u nás dělo? Probíhal u nás kurz
sushi, v současnosti velmi oblíbeného asijské‑
ho jídla. Naši žáci se při kurzu seznámili se zá‑
kladními surovinami a jejich vařením, dochu‑
cováním či speciálním způsobem krájení, ale
také se naučili tento oblíbený asijský pokrm

Foto: SŠGAK

celý připravit a to hned v několika variantách
- např. sushi temaki, hosomaki a maki.
Ladislav Špaček a etiketa u stolu
Na závěr slibované novinky: chcete-li se
zdokonalit ve vaření a pečení, nebo si jen vy‑
zkoušet, jak probíhá výuka v naší škole, sleduj‑
te náš web, facebook nebo instagram.
20. září 2021 se v budově školy naučíme
připravovat vynikající těstoviny a konkrétní
jídla z nich, dále gnocchi, ravioli či rizota. Sa‑
mozřejmostí bude degustace všech připrave‑
ných pokrmů.
V říjnu přijede do školy opět pan Ladislav
Špaček, který nás během degustační večeře
zasvětí do tajů etikety správného stolování.
Marie Kuncová
SŠGAK

Ohlédnutí za maturitními projekty
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Ukázka práce studentek a studentů v oboru kadeřnice

a na pódiu se vystřídá celá řada šikovných stu‑
dentů s ukázkami svých dovedností. Postupně
zahrají některé známé i méně známé hudební
skupiny různých žánrů, ve kterých naši žáci či
absolventi působí.
Průběhem celého dne ve spolupráci s měs‑
tem Žďár nad Sázavou podpoříme myšlenku
Fairtrade. Nabídneme dobroty, kávu a typy
na výrobky, jejichž koupí můžeme dát šanci
třetímu světu férově podnikat a žít. To, že je
třeba pomáhat nejen sobě navzájem, ale i celé
planetě, vidíme v posledních měsících na ka‑
ždém kroku. Už jste o tom někdy přemýšleli

Foto: Střední škola obchodní a služeb Žďár

a nevíte, jak začít? Na našem setkání nebudou
chybět ani náměty na různorodé dobročinné
aktivity, kterými můžeme naše životy smyslu‑
plně naplnit od útlého mládí až po zralý věk.
Velmi se těšíme na setkání s těmi, kteří naši
školu znají jako studenti, rodiče, zaměstnanci
či dospělí účastníci vzdělávacích kurzů. Vítáni
jsou samozřejmě i se svými přáteli a známými.
Zbývá jen věřit, že okolnosti nám budou přát.
Přijďte se potkat a jen tak být spolu!
Realizační tým obchodní školy

Projekt organizace POST BELLUM na Základní škole Palachova

V uplynulém školním roce se nám opět
osvědčila jiná podoba praktické maturitní zkoušky. Studenti si mohou vybrat,
zda absolvují tradiční losování témat
a šest hodin práce, nebo si zvolí mnohem náročnější vypracování zadaného
maturitního projektu. V něm žáci řeší
konkrétní technický problém.
Firma ŽĎAS, a.s., vyhlásila letos již třetí roč‑
ník soutěže o nejlepší maturitní projekt. Sou‑
těž je určena i studentům třebíčské průmys‑
lovky a bohatě dotována – vítězové dostanou
finanční odměnu 10 000, 7 000 a 5 000 Kč. Ze
širšího výběru cca 40 návrhů postupuje do už‑
šího výběru 10 prací. Odborná porota, ve které
jsou zastoupeni odborníci ze ŽĎASU i stroj‑
ní fakulty VUT Brno, vybere vždy 10 finalistů.
Letos byli mezi deseti finalisty samí studenti
žďárské školy: Kryštof Blažek, Zdeněk Kolář,
Jan Kosek, Tomáš Němec, Jan Šenkýř z praco‑
viště Studentská, Jan Zerzánek, Ondřej Vrbas,
Patrik Pavlovský, Jakub Pospíšil, Ondřej Musil
z pracoviště Strojírenská.
Generální ředitel Pavel Cesnek vyhlásil za‑
čátkem prázdnin tři nejlepší maturitní projek‑
ty. První místo obsadil Jan Šenkýř s prací „Mo‑

Všichni máme za sebou těžké období
a všem nám studenti ve škole opravdu moc
chyběli. Proto jsme přišli s nápadem pozvat
naše současné i minulé žáky, pedagogy i ši‑
rokou veřejnost na společný den s Obchod‑
kou. V dnešní nejisté době zřejmě veliký risk,
který je však vedený obrovskou touhou být
opravdu spolu.
Dne 24. září od 10.00 do 22.00 plánujeme
na Farských humnech nevšední pátek. Co
přesně to znamená a jaká je naše představa?
Dopoledne bude patřit současným žákům
školy a konkrétním ukázkám jejich budoucí
profese. Příchozí si budou moci prohlédnout
a vyzkoušet dovednosti, které žáci při stu‑
diu získávají. Je libo kresba na obličej, výroba
drobných upomínkových předmětů, relaxační
masáž či nejrůznější kosmetické fígle? Chybět
nebude ani možnost úpravy účesu či degusta‑
ce různých pochutin. Program pestrý pro žáky,
rodiče i prarodiče. Nezapomeneme ani na
naše nejmenší, pro které je připravena pohád‑
ka a tvůrčí dílny. Odpolední program bude pa‑
třit především absolventům naší školy. Matu‑
ranti alespoň dodatečně pasují své nástupce

Počínající školní rok 2021/2022 je plný plánů a očekávání. Před pedagogy a žáky naší
školy stojí klíčová výzva. A tou je realizace
pozoruhodného vzdělávacího projektu
společnosti Post Bellum. Jmenuje se Příběhy našich sousedů.

Účastníci soutěže o nejlepší maturitní projekt

tokára s elektro pohonem“, na druhém místě
se umístil Tomáš Němec s prací „Postřik kme‑
nů stromů harvestorem“, třetí místo obsadil
Kryštof Blažek s prací „Lžíce za traktor“, všichni
z bývalé 4. A – obor strojírenství. Maturanti tak
i letos prokázali velkou míru schopnosti samo‑
statné práce, technické invence i pracovitosti –
vlastnosti dobrého technika. Věřme, že se po

Foto: VOŠ a SPŠ Žďár

dalších studiích vrátí zpět do Žďáru a přispějí
k jeho dalšímu rozvoji.
K 70. výročí školy připravujeme na 23. října,
pokud situace dovolí, i den otevřených dveří
a společenský večer.
Rudolf Voráček
VOŠ a SPŠ Žďár

Základní škola Palachova ve Žďáře nad Sáza‑
vou se rozhodla zapojit do jednoho z programů
organizace Post Bellum. Jedná se o neziskovou
instituci založenou českými historiky a noviná‑
ři, kteří se rozhodli dát příležitost pamětníkům
klíčových momentů 20. století, jejich příběhy
dokumentují a prezentují pro širokou veřejnost.
Vytvořený archiv čítá tisíce vzpomínek na 2. svě‑
tovou válku, na holocaust, jsou zde vyprávění
politických vězňů, disidentů, příběhy novodo‑
bých vojenských veteránů, představitelů ná‑
rodnostních menšin, ale také těch, kteří se stali
součástí represivních složek totalitních režimů –
Státní bezpečnosti, KGB a jiných.
Pro žáky 8. a 9. ročníků organizace Post
Bellum realizuje projekt Příběhy našich souse‑
dů. Hlavním cílem tohoto projektu je odtajnit,
zpřístupnit a hlavně přiblížit žákům moderní
dějiny. Pod dohledem pedagogů si děti vytvoří
žákovský tým. Učitelé pak vyberou téma práce.

Ilustrační fotografie

Ve vzájemné spolupráci s vyučujícími a s urče‑
ným koordinátorem organizace Post Bellum
se žáci stanou rozhlasovými či televizními do‑
kumentaristy, společně osloví vybrané pamět‑
níky, budou je zpovídat, zkoumat archivy, digi‑
talizovat získané záznamy a tvořit rozhlasovou,
televizní či psanou reportáž.
V rámci projektu se unikátním způsobem
propojí mezipředmětové vztahy českého jazy‑
ka, dějepisu, výchovy k občanství a informatiky,
prohloubí se průřezová témata komunikace,
vztahy mezi lidmi, etická a mediální výchova.
Žáci Základní školy Palachova budou mít
jedinečnou příležitost poznávat zajímavé

Foto: Post Bellum

osobnosti z blízkého okolí, nahlédnou do
neznámých osudů, budou moci prožívat vy‑
pjaté životní momenty pamětníků a vnímat
je v kontextu moderních dějinných událostí.
Vyzkouší si novinářskou práci a její prezentaci
na veřejnosti.
Aktivní účastí v projektu Příběhy našich sou‑
sedů chceme s našimi žáky zdůraznit a výrazně
posílit význam mezigenerační solidarity.
P.S. Účast v projektu proběhne v souladu
s protiepidemickými nařízeními, která budou
platná v daném období.
Martina Růžičková
učitelka ZŠ Palachova
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Aktuality

Městská policie
Řidič nadýchal skoro 2,5 promile,
hlídka ho prý zdržovala
Už ve 3.00 23. července naše hlídka
zjistila výskyt vozidla přijíždějícího do
Stržanova směrem od Škrdlovic. Již na prv‑
ní pohled bylo patrné, že není něco v po‑
řádku, vozidlo bylo „vyzdobeno“ za pravým
bočním zrcátkem velkou větví od stromu,
měnilo bezdůvodně směr a rychlost jízdy.
Hlídka vozidlo zastavila a důvod způsobu
jízdy byl okamžitě jasný. Z auta to, dle vyjá‑
dření strážníků, táhlo jako z palírny.
Řidič považoval kontrolu za zdržování,
protože prý spěchal za manželkou. Jeho
přání mu bohužel hlídka nemohla splnit.
Při dechové zkoušce bylo řidiči naměřeno
2.44 promile.
Stal se tak letošním favoritem mezi
řidiči, kteří byli městskou policií podro‑
beni dechové zkoušce na alkohol. I přes‑
to chtěl ve své jízdě pokračovat, protože
jeho cílem byla obec nacházející se u No‑
vého Města na Moravě.
Případ byl předán kolegům z Policie
ČR podezřením na spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Je velmi pravděpodobné, že se uvedený
řidič delší dobu za volant neposadí.
Striptýz na pěší zóně
Následující den nám ve 14.00 volala
oznamovatelka z jedné provozovny na
pěší zóně. Na zahrádku před provozovnou
se dostavila žena, která se začala na veřej‑
nosti odhalovat. Po okamžitém příjezdu
strážníci nalezli na stole ležící ženu s od‑
halenou vrchní částí těla. Nebyla schopná
srozumitelně komunikovat a jevila známky
silné opilosti. Kolegyně z hlídky ženě po‑
mohla s oblečením a následně ji strážníci
předali rodinným příslušníkům do domácí
péče. Při dechové zkoušce jsme této asi
30leté ženě naměřili 3,3 promile. Přestu‑
pek byl řešen další den uložením blokové
pokuty ve výši 1000 Kč.
Strážníci se chopili lopat
Další případ se stal 26. 7. kolem poled‑
ne, kdy nám oznamovatel nahlásil, že na
ulici Dolní u prodejny Pramen došlo k vysy‑
pání betonu z projíždějícího vozidla. Hlíd‑
ka okamžitě reagovala příjezdem na místo.
Na místě bylo zjištěno, že se beton vysypal
z nákladního vozidla, kterému se uvolnilo
zadní čelo korby. Na místo byl přistaven
nakladač, kterým byl beton odstraněn.
Následně i hlídka, společně s pracovníky
stavby, pomocí ručního nářadí dočistila
komunikaci tak, aby mohl být provoz ob‑
noven. Díky tomu byly dopravní komplika‑
ce minimální, zdržení do 15 minut.
Martin Kunc
vedoucí městské policie
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Nábory do sportovních oddílů Orel

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Vážení čtenáři Žďárského zpravodaje,
vzhledem k sérii komplikací v předcho‑
zích číslech kronika chyběla a některé její
části se pozdržely. V tomto čísle by se měly
všechny předešlé nedostatky dohnat a od
říjnového čísla budeme pokračovat v tra‑
diční kronice tak, jak ji znáte.
Děkujeme za pochopení.
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
17. srpna 2021 celkem 20 383 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.
Statistika: červenec 2021 - 20 429,
červen 2021 - 20 431, květen 2021- 20 433,
duben 2021 - 20 447, březen 2021 - 20 461,
únor 2021 - 20 466, leden 2021 - 20 510,
prosinec 2020 - 20 521, listopad 2020 - 20 558,
říjen 2020 - 20 591, září 2020 - 20 634,
srpen 2020 - 20 656
Narozené děti
Jakub Smolík

03. 12. ZR 6

Zora Plíšková
Anna Ptáčková
Nikola Čejková
Kristián Smažil

11. 02.
11. 02.
19. 02.
19. 02.

ZR 2
ZR 5
ZR 3
ZR 5

Amálie Kružíková
Ella Jandová
Filip Schafferhans
Anna Mašová
Leontýna Mokrá
Elen Pohanková
František Ivan Lokaj
Oliver Smaha
Matyáš Kostecký

01. 03.
06. 03.
07.03
08. 03.
12. 03.
12. 03.
15. 03.
17. 03.
25. 03.

ZR 4
ZR 3
ZR 5
ZR 1
ZR 6
ZR 3
ZR 1
ZR 4
ZR 5

Sára Axmanová
Nina Štěpánková
Jasmína Holzäpfelová
Tomáš Koželuh
Viktorie Lamplotová
Vítek Brhel
Dominik Štikar
Elen Hrivňaková
Vít Janů
Zuzana Horáková
Lada Litochlebová

01. 04.
03. 04.
07. 04.
07. 04.
12. 04.
13. 04.
21. 04.
22. 04.
26. 04.
28. 04.
29. 04.

ZR 4
ZR 4
ZR 6
ZR 7
ZR 4
ZR 3
ZR 4
ZR 5
ZR 2
ZR 6
ZR 2

Tomáš Kellner
Eliška Burešová
Liliana Karásková
Anna Studená
Dominik Klusák
Patrik Winkelhofer
Nikolas Bojanovský
Matěj Barták

04. 05.
07. 05.
25. 05.
27. 05.
30. 05.
30. 05.
02. 06.
04. 06.

ZR 1
ZR 2
ZR 1
ZR 2
ZR 1
ZR 6
ZR 1
ZR 2

Alžběta Prokešová
Václav Chládek
Sára Strašilová
Matouš Melichar
Evelína Černá
Jan Košťál
Helena Svobodová
Zuzana Svobodová
Lucie Černá
Livie Kratochvílová
Životní jubilea
Jarmila Prášilová
Vincenc Mareček

06. 06. ZR 7
10. 06. ZR 2
11. 06. ZR 2
18. 06. Mělkovice
21. 06.
Veselíčko
22. 06. ZR 3
27. 06. ZR 2
27. 06. ZR 2
28. 06. ZR 2
29. 06. ZR 7
03. 05. 93 let ZR 6
30. 05. 80 let ZR 2

Pavla Johnová
04. 06.
Hedvika Reckziegelová 06. 06.
Blažena Šohajová
14. 06.
Zdeněk Beneš
17. 06.
Květoslav Lustig
17. 06.
Jana Klímová
19. 06.
Miroslav Košťál
19. 06.
Daniela Jandová
23. 06.
Jaroslava Kaštánková 23. 06.
Ludmila Buňková
25. 06.
Marie Musilová
28. 06.

80 let
92 let
90 let
85 let
92 let
80 let
80 let
80 let
95 let
91 let
85 let

ZR 3
ZR 1
ZR 3
ZR 3
ZR 1
ZR 7
ZR 4
ZR 4
ZR 5
ZR 6
ZR 2

Anna Hánová
Jaroslav Kohout
Božena Voldánová
Jaroslav Flídr
Ivan Chalupa
Oldřich Rosecký
Marie Coufalová

01. 07.
13. 07.
17. 07.
29. 07.
29. 07.
29. 07.
31. 07.

90 let
90 let
85 let
80 let
80 let
85 let
90 let

ZR 5
ZR 7
ZR 3
ZR 4
ZR 7
ZR 3
ZR 6

Růžena Sobotková
Stanislav Samek
Bohumil Pazour
František Prchal
Zdenka Jirásková
Luboš Černý
Marie Burešová
Františka Havelková
Marie Myczaková
Erika Totková
Božena Dvořáková
Ludvík Seidl
Josef Štourač
Anna Švomová
Karel Terš

06. 08.
06. 08.
08. 08.
10. 08.
12. 08.
13. 08.
16. 08.
16. 08.
16. 08.
17. 08.
22. 08.
25. 08.
25. 08.
29. 08.
31. 08.

85 let
85 let
91 let
91 let
80 let
85 let
80 let
85 let
80 let
80 let
90 let
85 let
93 let
80 let
94 let

ZR 3
ZR 1
ZR 1
ZR 5
ZR 7
ZR 3
ZR 4
ZR 5
ZR 1
ZR 1
ZR 3
ZR 7
ZR 5
ZR 6
ZR 1

Josef Neuvirt
Ludmila Novotná
Milada Tomanová
Bohumil Hrbek
Karel Niederhafner
Růžena Vydrářová
Bohumil Novák
Růžena Pejchová

01. 09.
01. 09.
07. 09.
12. 09.
18. 09.
19. 09.
20. 09.
25. 09.

80 let
85 let
91 let
80 let
80 let
90 let
80 let
80 let

ZR 5
ZR 2
ZR 1
ZR 4
ZR 4
ZR 1
ZR 4
ZR 4

Gratulujeme!

Ze sportu

Přestože klub funguje ve Žďáře už tři
roky, stále je pro některé novinkou. Klub
vznikl tak, že rodiče dojížděli s dětmi na
krasobruslení do Náměště nad Oslavou,
a až našli zastřešující sportovní organizaci ve Žďáře, rozjeli svůj vlastní oddíl.
Od začátku sázeli na kvalitu, takže
najímali zkušené trenéry a už teď se děti
z klubu v kategorii přípravka umísťují na
předních místech. Letos poprvé začneme
tréninky dělit na sportovní krasobrusle‑
ní – intenzivní tréninky několikrát týdně,
a zájmové krasobruslení – nedělní trénin‑
ky pro ty, kteří na krasobruslení nemají to‑
lik času nebo se potřebují na ledě nejprve
rozkoukat.
Děti si na trénincích zlepšují svoji fyzic‑
kou kondici, učí se vytrvalosti, trénují jed‑
notlivé krasobruslařské prvky. Ti z nás, kteří
mají s bruslením zkušenosti, si jistě dokáží
představit, že udržet rovnováhu, soustře‑
dit se na správné provedení daného prv‑
ku a ještě se orientovat na ledě je pro děti
opravdu výzva.
Oblíbenou akcí dětí, rodičů, prarodičů
a dalších fanoušků je exhibice, kde děti
ukazují, co umí, a ti zkušenější předvádí
sólové jízdy. Někdy je až k neuvěření, ja‑
kého pokroku děti dosáhly, a diváci od‑

cházejí oprávněně hrdí na jejich výkony.
Důležitá jsou i letní soustředění, která pro‑
bíhají v srpnu na žďárském stadionu. Na
facebookové stránce klubu @krasozdar
najdete videa a fotky z letošního soustře‑
dění a najdete tam také video s axelem
z čistě domácích zdrojů.
Judo Orel
Už zavedený oddíl juda, jak ve Žďáře,
tak na republikové a mezinárodní úrovni,
zajišťuje svým svěřencům kvalitní tréninky
a soustředění, čehož důkazem jsou nejen
námi získané medaile, ale také pravidelná
účast našich svěřenců na dětské olympiá‑
dě, na turnajích na Slovensku, v Maďarsku,
Rakousku a Belgii.
Soustředění nemusí být nutně jen
o judu, takže je organizujeme i na vodě,
v zimě sjezdujeme a do budoucna připra‑
vujeme i kola.
Judo je ideální sport pro všestranný roz‑
voj dětí. Komplexně buduje tělesné partie,
zdokonaluje ovládání vlastního těla, budu‑
je zdravé sebevědomí, učí respektu k dru‑
hým i k sobě samému.
Hlavním trenérem našeho oddílu je
René Pintera, BA - nositel 3. Dan.
Krasobruslařský klub Žďár nad Sázavou
i Judo Orel zastřešuje Orel jednota Žďár nad

Sázavou, stejně jako oddíly fotbalu a flor‑
balu. Do všech oddílů budou v září probí‑
hat nábory. Informace o oddílech i nábo‑
rech najdete na stránkách www.orlovna.cz.
Kateřina Švandová
Orlovna Žďár nad Sázavou

Krasobruslařka

Foto: Orel Žďár

Zlato z Maďarska do Žďáru
Na dny 6. - 13. srpna 2021 se stalo maďarské město Velence centrem Mistrovství světa veteránů v orientačním běhu
(WMOC). Akce se zúčastnilo více než 1300
orientačních běžců ze 38 států celého světa. Ze čtyřčlenné skupinky orientačních
běžců ze Žďáru nad Sázavou, jejichž účast
na akci finančně podpořil Kraj Vysočina,
se nejlépe dařilo Aleně Rosecké, která zvítězila v kategorii W65 ve sprintu a na krátké trati obsadila výborné 5. místo.
WMOC se koná každý rok a účastnit se mo‑
hou běžci od věku 35 let. Letos byl nejstarším
účastníkem Adolf Kempf ze Švýcarska v ka‑
tegorii M95. Finálovým soubojům o medai‑
le předchází kvalifikační závody (pro sprint
a lesní disciplíny). Do finálové skupiny A, ve
které se bojuje o medaile, pak může postou‑
pit maximálně 80 závodníků nebo polovina
startovního pole. Početnější kategorie jsou
rozděleny i pro kvalifikace. Kvůli Covidu byly
letos počty nižší; nejpočetnější kategorie
byly v ženách W65 a W70 (65/64 závodnic)
a v mužích M70 (143).
Oba závody ve sprintu se konaly
v Székesfehérváru – kvalifikace v severní části
města, finále pak přímo v historickém centru
města, kde se závodníci kromě mapových ná‑
strah museli vyrovnat místy i s velkým množ‑
stvím turistů. Alena Rosecká zaběhla dobře

kvalifikaci (7. místo). Ve finále pak zrychlila
a zvítězila velkým rozdílem 35 sekund.
Na lesní disciplíny pozvali pořadatelé
účastníky do prostorů severně od Velence.
V terénu bylo hodně terénních tvarů, velké
množství remízků, méně souvislých lesních

Alena Rosecká na stupni vítězů

porostů, hodně otevřeného prostoru a mi‑
nimum cest. Hodně vyčerpávající byly také
vysoké teploty, které panovaly po celý zá‑
vodní týden.
UNITOP, Sportovní klub policie

Foto: UNITOP

27

Inzertní příloha

JAK SPRÁVNĚ SEDĚT
AKTIVNÍ BESEDA S FYZIOTERAPEUTKOU MARTOU ŠILEROVOU

Sedavé zaměstnání nemusí nutně znamenat „bolavá záda“.
Přijďte se naučit, jak správně sedět nebo jak se přímo v
kanceláři během chvilky protáhnout.
Kdy: úterý 7. září 2021
17.00
Kde: Knihovna M. J. Sychry
Havlíčkovo nám. 5
Žďár nad Sázavou

Akci organizuje město Žďár nad
Sázavou v rámci projektu Aktivně
pro Žďár. Vstup je zdarma.

NATANKUJTE
ZADARMO

Inzertní příloha

Nový zákon o odpadech: kdo netřídí, zaplatí
Od 1. ledna 2021 vstoupil v platnost nový
zákon o odpadech, který obcím a městům
stanovuje výrazně přísnější podmínky pro
třídění. Zatímco dosud končily dvě třetiny
odpadu na skládkách a jen třetina v třídírnách, brzy se má tento poměr otočit. Obce
na to ale nejsou připraveny.

na 65 %. Týká se to klasických komodit,
kterými jsou papír, plast a sklo, ale i bioodpadu a dalších složek,“ vypočítává Zeroníková. „Problém je, že například u nás ve
Žďáru činí tento podíl asi jen 35 %. Zbytek
končí na skládkách. Do roku 2035 vzroste
povinnost minimálního podílu tříděného
odpadu dokonce na 70 %.“

„Nový zákon o odpadech přenesl řadu
povinností ze státu na bedra obcí a měst,“
vysvětluje Iva Zeroníková, odbornice na
nakládání s odpady, která se jako manažerka pobočky společnosti AVE ve Žďáru nad
Sázavou této problematice dlouhodobě
věnuje. „Jednou z největších změn, které
zákon přináší, je posunutí konce skládkování směsného komunálního odpadu o šest
let na rok 2030. Postupně se ovšem budou
navyšovat poplatky za skládkování. Pokud
bude město nebo obec se svými obyvateli
špatně třídit, všem se to výrazně prodraží,“
říká Iva Zeroníková.
Současná částka 500 Kč za tunu uloženého odpadu vzroste postupně až na
1850 Kč v roce 2029. Přijetím nového zákona se navyšují obcím náklady spojené
s uložením směsného komunálního odpadu
na skládkách. Od 1. ledna 2021 došlo také
k omezení typu odpadů, který může být na
skládky přijímán.
Jakmile obec nedodrží nové podmínky,
vystavuje se riziku pokuty 200 000 korun.
Odborníci se shodují, že obce a města, ale
ani obyvatelé nejsou na tyto novinky dostatečně připraveni, což může v řadě míst vést
k razantnímu růstu nákladů na svoz odpadu.

Další úskalí nové legislativy spočívá
v tom, že ne vše, co skončí v barevných popelnicích, lze následně recyklovat. Proto
před konečným zpracováním existují tzv.
třídicí linky, kde je potřeba ručně oddělit
odpad, jenž lze využít, od materiálu, který již další možnost recyklace neumožňuje
a jemuž se říká výmět – jsou to například
obaly od cédéček, zubní kartáčky či některé typy balicích papírů a lepenky. Navíc občané do separovaného odpadu často dávají
i komunální směs.

Ve Žďáru musí občané vytřídit
dvakrát více odpadu
„Obce dostaly povinnost do roku 2025
navýšit množství tříděného odpadu na
60 %, o pět let později vzroste tento podíl

Třídicí linka ukazuje, jak lidé
(ne)umějí třídit
Nový zákon klade přísné podmínky také
na tyto třídicí linky a zde se střetává původně dobrá myšlenka v zákoně s realitou
v kontejnerech: lidé do popelnic na separovaný odpad odkládají i věci, které tam nepatří. „Může tak vzniknout absurdní situace,
kdy obec nebo město vykáží krásných 60
% vytříděného odpadu v nádobách, ale na
třídicí lince se ukáže, že použitelná je třeba
jen polovina,“ přibližuje Iva Zeroníková.
„Čtyřikrát za rok děláme na lince ve Žďáru kontrolní rozbory jednotlivých druhů tříděného odpadu. Podíl nevhodných složek
rok od roku roste. V roce 2018 činil u sídlištní zástavby 9 %, vloni již dosáhl 15 %, na
venkově dokonce 17 %. Při ročním objemu
2500 tun plastu, který u nás zpracujeme,
to vychází na 425 000 kilogramů odpadu,
který v plastových popelnicích neměl co

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

Žďár nad Sázavou 96.5 FM 87.9 FM R-VYSOC
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Na třídicí lince ve Žďáru musí proškolení pracovníci oddělit jednotlivé složky separovaného
odpadu: ne vše, co je v barevných popelnicích, tam skutečně patří.
Foto: AVE Žďár nad Sázavou
2107_AVE_pr_clanek_Novy_zakon_179x260_v01.indd 1

Kontejner se směsným odpadem
ze Žďáru: již od pohledu je patrné,
že velká část měla být obyvateli
rozdělena do barevných popelnic.
Foto: AVE Žďár nad Sázavou
dělat,“ přibližuje odbornice na odpady situaci v regionu.
„Nový zákon nám jako zpracovateli odpadu určuje, jak velký podíl vytříděného
odpadu máme dále předat k materiálovému
využití. Při stávajícím přístupu lidí a obcí to
však nebude možné, což může vést jednak
k razantnímu nárůstu cen, jednak ke kolapsu celého systému,“ varuje Iva Zeroníková.
Kdo nezlepší třídění, zaplatí víc
Ceny za svoz odpadu porostou zvláště
v těch obcích a městech, které nemají zajištěného silného partnera na odpadové
hospodářství. Konkrétně Žďár nad Sázavou má v tomto ohledu jistou výhodu, protože místní pobočka české společnosti AVE
působí již 30 let a vybudovala zde profesionální zázemí.
Už nyní ukazuje situace v jiných městech, jak se může neekonomické nakládání
s odpady prodražit. Srovnatelně velký Havlíčkův Brod, kde provozují vlastní technické služby pro svoz odpadů, ročně na tuto
službu vynakládá přes 30 milionů korun,
zatímco Žďár nad Sázavou platí jen 16,8 milionu. Občany z Havlíčkova Brodu stojí poplatek za odpad 720 Kč ročně, obyvatelé ze
Žďáru platí jen 580 korun.
„Ekologické a hospodárné nakládání s odpady je běh na dlouhou trať, která
vyžaduje zkušenosti a zázemí. I když jsme
velká pobočka a spolu se Žďárem obsluhujeme 130 měst a obcí v regionu, příští roky
nebudou jednoduché. Věřím ale, že s našimi
komunálními partnery zdárně zvládneme
i nové předpisy, jejichž smyslem je zlepšit
životní prostředí v celé České republice.
Ovšem čeká nás hodně práce, což se týká
jak nás, kteří se staráme o čistotu města,
tak místní samosprávy, ale i občanů, kteří
se budou muset ve vlastním zájmu naučit
třídit mnohem důsledněji než dosud,“ uzavírá Iva Zeroníková.

9.8.2021 21:42:01
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CHCEŠ TO TAKÉ ZKUSIT?

NÁBOR DĚTÍ
DO ODDÍLU
NOHEJBALU
731 489 683 | 731 541 363

nohejbalzdarns.cz

PRVNÍ ROK

ZDARMA

„Nízkonákladový sport – první rok zdarma,
členské příspěvky 1 200 Kč/rok, vše ostatní platí klub!“
„Vítáni jsou i dospělí zájemci, kteří se chtějí zdokonalit v tomto sportu!“

INZERUJTE
ve Žďárském zpravodaji.
Přinášíme vám nový formát inzerce na
1/8 strany o rozměrech 88 x 64 milimetrů.
Pro firmy a podnikatele ze Žďárska jsme nastavili nižší cenu a také možnost slevy až 30 %.
Ceník inzerce a další
informace nalezneta
na webu města nebo
pod QR kódem.

VIII. Zaostřeno na Slavnosti jeřabin
(zasílejte do 19. září 2021)

Vyhodnocení!

Na září jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno na Slavnosti je‑
řabin. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 19. září 2021
na e‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmě‑
tu e‑mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2021. V e‑mailu uveď‑
te i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a telefon‑
ní kontakt. Více informací, fotografická témata na celý rok
a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách měs‑
ta www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy
na e‑mail: zaostrenona@zdarns.cz.

V létě 2021 byly do soutěže zaslány 3 fotografie s tematikou
Zaostřeno na návrat kultury. Jediným soutěžícím a tedy i ví‑
tězem letního kola fotografické soutěže se stal Václav Šubrt.
Gratulujeme! Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma
poukázkami do Kina Vysočina.

VI. - VII. Zaostřeno na návrat kultury

NAJDI SI SVŮJ KROUŽEK!

Vaše redakce Žďárského zpravodaje

SPORTOVNÍ

NAJDI SI SVŮJ KROUŽEK!
TANEČNÍ

SPORTOVNÍ

TANEČNÍ

TECHNICKÉ

VÝTVARNÉ
TECHNICKÉ

VÝTVARNÉ

HUDEBNÍ
PŘÍRODOVĚDNÉ

HUDEBNÍ
PŘÍRODOVĚDNÉ
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Více informací
activezdar.cz
Více informací
na: na:
activezdar.cz

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
neděle 12. září, 10.00-17.00
Alotria na humnech (PFH)

VZDĚLÁVACÍ AKCE
úterý 7. září, 17.00
Jak správně sedět (KMJS)

SENIORŮM
středa 1. září, 9.00
Alzheimer poradna Vysočina (SP)

pátek 10. září, 16.00
Příběh kovu ve Žďárských ulicích (RM)
pondělí 13. září, 17.00
Kurz první pomoci (KMJS)

pátek 3. září, 9.00
Zdravotní monitoring s VZP (SP)
úterý 14. září, 9.00-10.00
Koordinační cvičení s Romanou Sochovou (SP)
pondělí 20. září, 9.00-10.30
Návštěva baziliky minor s P. Záleským (BZPM)
čtvrtek 30. září, 9.00-10.30
Zdravý selský rozum pro dobu informační (SP)
DUCHOVNÍ AKCE
čtvrtek 16. září, 20.00-22.00
Nikodémova noc (BZPM)

čtvrtek 16. září, 18.00
Nejstarší dějiny kovu a Příběh hutí na Vysočině (KV)
neděle 19. září, 14.00-17.00
Víkendové Vykresli se z toho (KMJS)
neděle 19. září, 15.00
Příběh kovu ve Žďárských ulicích (RM)
pondělí 20. září, 16.00
Pobyt v Číně v době covidové (HK)
úterý 21. září, 14.00
Babí léto u Sychry (KMJS)

DIVADLO
pondělí 6. září, 19.00
Smrt mu sluší (DK)

pátek 24. září, 15.00
Krása kovu ve Žďárských ulicích (RM)

KONCERTY
pátek 3. září až neděle 5. září, 18.00
Jazzový piknik (ZŽ)

čtvrtek 30. září, 18.00
Promítej i Ty! – Ahoj, robote (KMJS)
SPORTOVNÍ AKCE
středa 1. září a 8. září, 18.00
Nordic Walking (PFH)

středa 8. září, 19.30
Pirate Swing Band (NRV)
pátek 17. září až neděle 19. září
Swing pod Zelenou horou (ZŽ)

sobota 11. září, 12.00-17.00
Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda (OZS)

sobota 18. září, 14.00-22.00
Národní fronta fest (PHVP)

sobota 18. září, 13.00
Faraónský běh na Zelenou horu (SZH)

KULTURNÍ AKCE
neděle 5. září, 9.00-16.00
Fler trh (DK)

VÝSTAVY
čtvrtek 26. srpna až neděle 19. září
Ferrea Millennia (GSR)
Vysočinská zastavení (GSR, KB)

pondělí 13. září, 19.00
Beseda s Jiřím Ledvinkou (MD)

neděle 28. srpna až neděle 14. listopadu
ŽĎAS 70 let a lidé (RM)

sobota 18. září, 8.00-11.30
Žďárský farmářský trh (NR)
sobota 18. září, 11.00-22.00
Futrování na Farských (PFH)

středa 1. září až čtvrtek 30. září
Soňa Gregorová Zlevorová – obrazy (ČD)

neděle 19. září, 19.00
Screamers – Poslední zvonění (MD)

pondělí 6. září až čtvrtek 30. září
Ctibor Bauer – Obrazy a kameny (KMJS)

čtvrtek 30. září, 18.00-22.00
Gastrovečer (ZŽ)

úterý 21. září až neděle 31. října
Známková tvorba – grafika (GSR)

BZPM – bazilika Nanebevzetí P. Marie, ČD – Čechův dům, DK – Dům kultury, GSR – Galerie Stará radnice, HK – Husova kaple,
KB – kaple sv. Barbory, KMJS – Knihovna Matěje Josefa Sychry, KV – Kino Vysočina, MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky,
NRV – nádvoří Rezidence Veliš, PFH – park Farská humna, PHVP – parkoviště pod budovou HVP,
PKP – prostranství před kostelem sv. Prokopa, OZS – ovál u zimního stadionu, RM – Regionální muzeum,
SP – Senior Point v knihovně, SZH – schody na Zelenou horu, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou
Další akce naleznete na www.zdarns.cz v kalendáři akcí.

