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Soumrak u Zelené hory
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Symbolika zelenohorského poutního areálu
Zelenohorský areál byl postaven ve stylu
barokní gotiky. Gotizující vzhled, propojený
s tehdy dominujícím barokem, upomínal na
dávnou historickou tradici kláštera, na jeho
zaniklou nepomuckou „matku“, tedy klášter,
z nějž do Žďáru přišli první mniši, i na dobu,
v níž žil Jan Nepomucký. Ostatně podle nepomucké Zelené hory opat Vejmluva tuto
někdejší část Černého lesa pojmenoval.
Při realizaci projektu se spojily geniální my‑
sli opata Václava Vejmluvy, autora ideologické
koncepce stavby a mnohé do ní vtělené symbo‑
liky, a architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla,
jehož praktické zkušenosti a hluboký vhled do
principů gotické architektury zhmotnil opatovy
myšlenky nadčasovým stylem barokní gotiky.
Hvězdný pomník vítězi
V barokní době ctěný ideální tvar elipsy se
v areálu vymezeném soustřednými kružnicemi
uplatňuje jen v předsíních. Kruh, symbol uni‑
verza, věčnosti bez konce a počátku, převlá‑
dá. Kostel má půdorys Janova nejtypičtějšího
atributu, jazyka. Odkazuje však i na Hvězdu
mořskou, Polárku, symbol P. Marie, zrcadlící se

Hlavní oltář ve 40. letech 20. století, ze
stropu je zavěšený lustr a kadidelnice
Foto: Archiv RM

v hladině studnice žďárského cisterciáckého
kláštera – jejích deset stěn připomíná deset
stěn ambitu na půdorysu desetihroté hvězdy.
Hvězdy jsou v celém areálu všudypřítomné.
Ambit má podobu hvězdy desetihroté, centrál‑
ní stavba kostela připomíná hvězdu pětihrotou.
Nad tělem umučeného světce, plovoucího ve
vodách Vltavy, se podle legendy zjevilo pět
světel, které se staly Janovým atributem ve for‑
mě svatozáře z pěti šestihrotých hvězd, jejichž
stažení do jediného symbolu dává vzniknout
hvězdě pětihroté, svatojanské. Osmihroté hvěz‑
dy reprezentují cisteriácky, počet jejich hrotů
snad ovlivnila hvězda z erbu barokních mece‑
nášů tohoto řádu, rodu Sternbergů.
Boční oltáře jsou zasvěceny čtyřem
evangelistům, ten hlavní pak náleží Janu
Nepomuckému v pomyslné roli pátého
evangelisty, zvěstovatele nadcházejícího
Zlatého věku. Mučedník, světec, vítěz nad smrtí,
stoupá na zeměkouli k nebesům pod ochranou
drapérie, pláště, který upomíná na nanebevzetí
P. Marie. Pět cisterciáckých hvězd na zeměkouli
odkazuje na kontinenty, na nichž tehdy tento
řád působil.
Tajemství křesťanské kabaly
Židovské mystické učení, zvané kabala, pracu‑
je s čísly a písmeny hebrejské abecedy a s jejich
pomocí vykládá svět. Křesťané na ně navázali
a přiřadili k číslům vlastní významy. Vejmluva se
Santinim jich na Zelené hoře použili několik. Tak
dvanáctku, číslo úplnosti (12 apoštolů, měsíců,
znamení), najdeme v poloměru kružnice, vyme‑
zující půdorys kostelní lodi (12 pražských loktů).
Soustředných kružnic je v areálu užito devět,
toto číslo odkazuje například na úmrtí Krista po
deváté hodině denní, tedy po dnešní 15. hodině
odpolední. Šestka je číslem rovnováhy života
a harmonie, v šesti dnech Hospodin stvořil svět,
šest hrotů mají hvězdy ve svatozáři Panny Marie
a Jana Nepomuckého. Velmi důležité je číslo tři,
symbol Nejsvětější Trojice, odkaz na třetí den, kdy
Kristus vstal z mrtvých; veškeré dění má svůj po‑
čátek, prostředek a konec. Tři hvězdy nalezneme
i ve znaku opata Vejmluvy, považovaném za třetí‑
ho fundátora kláštera, sv. Jan Nepomucký měl ze‑
mřít v padesáti a třech letech, pročež na Santinim
navrženém hlavním oltáři nalezneme tři malé
a pět velkých andělů. Janův jazyk strávil v hrobě
338 let, kteréžto číslo obsahuje dvě trojky.

Nejdůležitější uplatněné číslo je pět.
Pět bylo ran Kristových, odtud pět hvězd
v Nepomukově svatozáři. Pět písmen má
latinské slovo „tacui“, „mlčel jsem“, odkazující
na Janovo uchování zpovědního tajemství
i jméno Matky Boží – Maria. Je to číslo pravé
Kristovy oběti a následovnictví Ježíše v osobě
Nepomuka, který zemřel v padesáti a třech
letech. V kostele se nachází pět oltářů a pět
předsíní, ambit má pět kaplí a pět bran. Zdvojení
tohoto čísla, průnik mariánské a nepomucké
symboliky, nám dá desítku, deset hran studnice
ve žďárském klášteře, deset hrotů věnce ze
zelených plamenů v klenbě kostela, deset
zrcadel na stěnách hlavní lodi, upomínajících
na hladinu Vltavy i na P. Marii, Zrcadlo bez
poskvrny. Jan i cisterciáci byli jejími horlivými
ctiteli, na což průnik mariánské a nepomucké
symboliky v areálu odkazuje.
Symboly, kam se podíváš
Interiér kostela je na různé symboly barok‑
nímu člověku známé, leč pro nás tajemné, víc
než jen bohatý. Šikmé spáry v omítce připomí‑
nají opěrný systém svatovítské katedrály, v níž
spočívají světcovy ostatky, úzké lomené „gotic‑
ké“ oblouky a okna Janův jazyk, pomyslný meč,
jehož neužitím ochránil zpovědní tajemství
královny. Ve štukatuře napodobující gotické
žebroví najdeme ve středověku oblíbený tvar
tzv. „jeptišky“, evokující klíčovou dírku od dveří
ke zpovědnímu tajemství, uzamčenou spolehli‑
vým klíčem, Janovým jazykem.
Okna mají krom meče či jazyka také podobu
sférického trojúhelníku, odkazujícího na
Nejsvětější Trojici a opatské mitry, upomínající
na právo žďárských opatů užívat pontifikálie.
Také vyřezávaná zábradlí obou ochozů nad
sebou, empor, skrývají symboly, například
řecké písmeno X - chí, Christos.
Thényho sochy nad branami do areálu sym‑
bolizovaly Janovy ctnosti. Z těch, které se do‑
chovaly, se Víra dívá dalekohledem na Polárku,
Hvězdu mořskou, pevný bod na noční obloze,
symbolizující stálost ve víře. Až navštívíte ze‑
lenohorský areál, nezapomeňte se na ni podí‑
vat – okolo jejího kukátka a tedy i zelenohor‑
ského areálu se pomyslně otáčí celý vesmír.
Stanislav Mikule

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás po čase opět po‑
zdravila a popřála vám vše dobré v čase bu‑
doucím.
Léto skončilo a s ním skončily také Slav‑
nosti jeřabin a spousta hezkých a milých akcí.
Náš park na Farských zažil ukončení slavností
i předání Ceny města za rok 2020, které u pří‑
ležitosti výročí 135 roků od svého založení
obdrželi dobrovolní hasiči ze Zámku. Jsme
rádi, že park se stále více a více stává cílem
vycházek a že ve středu města máme prostor,
na kterém se mohou pořádat mnohé akce.
Koncem srpna také plánovaně ukončilo
svoji činnost naše očkovací centrum v hale
TJ na Bouchalkách. Za dobu jeho otevření se
zde aplikovalo více jak 60 000 vakcín a to je
jistě číslo úctyhodné. S jeho činností byli ná‑
vštěvníci velmi spokojeni a naše poděkování
patří všem zdravotníkům i dobrovolníkům,
kteří se na jeho činnosti podíleli.
Mnozí nyní s obavami vyhlížíte podzim
a zimu a čtete poplašné zprávy o blížící se 4.
či 5. vlně onemocnění Covid – 19. Ta obava

je na místě, ale strach už nikoli. Mnoho nás
je očkovaných, mnoho lidí onemocnění pro‑
dělalo a mají tak přirozeně vzniklou imunitu.
Nevím, co přinese či nepřinese chladná část
roku. Je to období, kdy se virům dobře daří –
všem, nejenom SARS Covid 2. Nástup dětí
po 1,5 roce do „normálně“ fungujících škol
a školek nás o tom přesvědčil. Během pou‑
hých 3 dnů nemocnost vylétla vzhůru. Ano,
mohly za to viry – rhinoviry, adenoviry a daší.
Koronavirus se však mezi nimi téměř neobje‑
voval. A i kdyby – léčba u dětí by byla stejná
a příznaky také, možná tedy mírnější. Dětská
imunita zkrátka viry „umí.“ I proto jsem velmi
zdrženlivá, co se týká v současné době očko‑
vání dětí pod 15 roků. Navíc PS 14. září schvá‑
lila zákon, který výrazně rozšiřuje možnosti
státem hrazeného očkování u dětí a dospíva‑
jících – proti meningokokům, klíšťové ence‑
falitidě i virům HPV. Toto jsou očkování, která
dětem přinesou jednoznačný prospěch.
Máme nyní před sebou volby do PS. Do‑
mnívám se, že to jsou jedny z nejdůležitějších
voleb v naší novodobé historii. A tak vás chci
především a hlavně poprosit, jděte k vol‑
bám! Volte podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí, a hlavně, najděte si čas a přijďte!
Zadluženost naší země je nebývalá, délka
ponechání dětí mimo školu téměř zločinem,
kupování si voličů za peníze nás všech jsme
dosud nezažili a to, že naše republika i přes
tvrdá opatření se 30 000 mrtvých v souvislos‑
ti s onemocněním Covid 19 patří mezi 5 nej‑
horších zemí světa, hovoří také o mnohém.
Je před volbami. Bude se lhát, bude se slibo‑

Téměř 400 nových lamp ������������������������� str. 5
Teplárenství ve městě������������������������������ str. 8
Podzimní úklid ������������������������������������������� str. 9
Investice města����������������������������������str. 10, 11
Oprava vodovodu na Nádražní���������str. 13
Výluka MHD�����������������������������������������������str. 13
Dotkli jsme se vesmíru���������������������������str. 18
Ocení města�����������������������������������������������str. 20
Pozvánka do kina�������������������������������������str. 20
vat. Programy stran, zvláště těch demokratic‑
kých, se v mnohém podobají. Co bych vám
poradila? Zavzpomínat, jak se strany chovaly
v době minulé, jaká byla jejich rozhodnutí
a co vám dobrého či špatného tato rozhod‑
nutí přinesla do života.
Věřím ve vaši zodpovědnost a také mou‑
drost – věřím tomu, že na rozdíl od mnoha
jiných míst naší republiky – na Vysočině „ sel‑
ský rozum“ stále funguje!
Vše dobré vám, vašim rodinám, našemu
městu i celé České republice!

AKTUÁLNĚ: Rekonstrukce pěší zóny již začala
Začaly práce na další etapě rekonstrukce
Nádražní ulice. Od 13. září zahájil dodavatel přípravné práce a 27. září začaly výkopové práce na rekonstrukci vodovodu
a kanalizace. Po jednání s dodavatelem
začátkem září je již jasný orientační harmonogram prací.
Výkopové práce začnou v části uli‑
ce u pošty a budou pokračovat směrem
k náměstí. V průběhu rekonstrukce inže‑
nýrských sítí bude probíhat i napojování
jednotlivých nemovitostí na nové sítě (dle
domluvy s majiteli budov).
Na zimní období bude stavba přerušena
a výkopy zasypány. Povrch bude dočasně
pokrytý štěrkem nebo podobným materiá‑
lem. Ulice bude plně průchozí a průjezdná
pro rezidenty a obsluhu.
Pokračování na straně 5.

Nádražní ulice v úseku pěší zóny před rekostrukcí

Foto: Matěj Papáček
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Rekonstrukce pěší zóny již začala

Obnova stromořadí pokračuje výsadbou téměř 400 stromů
Na podzim začne výsadba v rámci projektu Obnova stromořadí. Vysázeno
bude celkem 384 stromů ve 12 lokalitách po celém městě i tam, kde dnes
žádné stromy nejsou. Výsadba začne
15. října a skončí 15. listopadu, v závislosti na klimatických podmínkách.
Po letní „přestávce“, kdy probíhalo
ošetřování 70 vybraných kusů stromů,
se do ulic vrátí zahradníci, kteří budou
sázet nové stromy. Výsadba se bude
týkat ulic Drdlova, Dolní, Jungmannova,
Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní,
Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova,
Horní a Brněnská.
Vysázeny budou převážně jilmy, lípy,
jírovce, třešně nebo duby. Všechny druhy
stromů byly vybrány tak, aby co nejlépe
sloužily účelu v dané lokalitě a aby na
svém stanovišti co nejvíce prosperovaly.
Nová stromořadí zejména v centru
města a v okolí hlavních komunikací po‑
stupně vytvoří lepší mikroklima. Koruny
zdravých a správně ošetřovaných stromů
ochladí a zvlhčí v létě vyprahlé ulice, po‑

Pokračování ze strany 3.
Na jaře 2022 začne rekonstrukce po‑
vrchů (pokud se na podzim nestihne
stavba plynovodu, tak bude dodělán ješ‑
tě před povrchy), která bude probíhat na
dvě části. První bude opravena levá stra‑
na směrem od pošty v šíři chodníku (cca
6 až 8 metrů). V druhé fázi bude opraven
druhý chodník s obslužnou komunikací.
Pokud bude nutné realizaci uspíšit, bu‑
dou se práce na obou stranách časově
překrývat.
Po celou dobu rekonstrukce bude uli‑

Ošetřování stromů řezem

dél frekventovaných silnic sníží prašnost
a mohou pro obyvatele i zvýšit kvalitu ve‑
řejného prostoru. Zanedbatelná není ani
ekologická funkce, kterou nové výsadby
přinesou. Poskytnou úkryty a domov pro
různé druhy zvířat. Nově vysazené stromy
výrazně zlepší životní prostředí našeho
města jako celku.

Foto: Matěj Papáček

Zakázka nekončí výsadbou
Součástí projektu je i následná péče
v podobě zálivky, řezu a údržby míst s vy‑
sazenými stromy a jejich kotvení. Celkové
náklady na projekt vyjdou na zhruba 5,7
milionu korun, z čehož zhruba 2,5 milionu
korun pokryje dotace.
(red)

Část chodníků na Palachově ulici prošla opravou
Obyvatelé Palachovy ulice se projdou
po skoro dvou stech metrech nového
chodníku. Rekonstrukcí prošel v srpnu. Původní chodník z 80. let byl již
v nevyhovujícím technickém stavu.
Dlaždiči vyměnili starý asfaltový po‑
vrch chodníku na celkem 180 metrech

v zadní části Palachovy ulice za zámko‑
vou betonovou dlažbu. Zvládli to za pou‑
hé tři týdny. Zámková dlažba mimo jiné
zajišťuje větší vsakování dešťové vody
než asfalt.
Jestli se bude v rekonstrukci chodníku
pokračovat dál, se uvidí na základě roz‑
počtu na příští rok. „Samozřejmě bychom

chtěli každým rokem pokračovat. Bude
záležet, co dostane prioritu. Například vozovka je na Palachově už také za hranicí
životnosti,“ popisuje další kroky místosta‑
rostka Ludmila Řezníčková.
Oprava chodníků vyšla na necelý mi‑
lion korun.

(red)

Co je nového? Aneb poznámky z rady
kabinách? Tak kabiny snad taky budou,
a nové.
Zdeněk
Kulhánek
radní města
Žďáru nad Sázavou

Co je nového, paní Nováková aneb Poznámky z rady
Tak tu máme podzim, paní Nováková.
Všimla jsem si, listí žloutne a padá. A pak letí.
Ceny letí
Všímáte si toho? Poslední dobou mám
pocit, že stavby jsou tavby. Peněz. Končíme,
zastavujeme? No to zas ne, jen je cihla
najednou těžší. A co bude s druhou částí
skateparku za sportovní halou? Chystá se,
paní Nováková. To je dobře, ten současný
je ukolečkovaný dost. A co domky pro
graffity? Myslíte ty čmáranice na fotbalových
4
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Vlaštovky letí
Měla bych opravit jedno rčení. Jaképak?
Že první vlaštovka jaro nedělá. Dělá totiž
podzim. Město je prý samý smog. Ale prosím
Vás, rozptylové podmínky na Vysočině jsou
dobré. A ty větry! Myslí se reklamní smog.
Jako že každá provozovna má umělecky
tvořivou představu o tom, co naláká zákaz‑
níky. No já když vidím tu ty pleskance nápi‑
sů, udělá mi to v hlavě barevnou šmouhu.
Takže vlastně nevidíte přes stromy les? Vy
jste dneska samé přirovnání. Tady bych to
otočila: Nevidím přes les ty jednotlivé stro‑
my. Podle hotového manuálu reklamy by to
mohlo být takové, jak bych to… čistší. A kdo
si požádá, dostane na nový nápis příspěvek.
A dobrý pocit k tomu. Být mezi prvními.
Voda letí
Z okapu do přírody. Tak si představte,
že zaléváte trávník. Rovnou z okapu? To ne,

z nádrže. Až si naděláte zásoby. Na Bouchal‑
kách mají pod tribunami 11 velkých kostek,
kam to chytají. Chytré, chytré.
Odpady letí
Myslíte ceny za vyvážení kontejnerů
a popelnic? No nechci vás strašit… Světové
Eko tlačí na to, abychom uměli téměř všech‑
no recyklovat nebo jinak zpracovat. Žádné
skládkování. Copak to jde? Nevím, ale četla
jsem, že u nás ve městě jsme na tom tak dob‑
ře, že k těm barevným zvonům to z více než
90% máme do 200 metrů. A že jsme byli v re‑
cyklaci na špici, teď jsme nějak zlenivěli. Ach
jo, tak jdu příkladem. A co s tím zbytkem?
Prý se z toho dá vyrábět teplo. Jen to musíte
vozit do Brna nebo Opatovic. A to se vyplatí?
Uvidíme.
A co frčí?
Další zubař dostane od města bezúroč‑
nou půjčku na zařízení ordinace. No jen tak
dál, paní Nováková. No já to nevytrhnu.

ce průchozí. Je však nutné počítat s čás‑
tečným nepohodlím způsobeným prů‑
během stavby a dočasným omezením
některých provozů.
Omezení vstupu do domů
V letošním roce se bude omezení
vstupu do domů týkat především pravé
strany ulice směrem od pošty, kudy vede
kanalizace. Omezení jednotlivých vstu‑
pů bude trvat maximálně čtyři, většinou
však dva dny v závislosti na postupu
stavby. Omezení se budou týkat i pravé
strany, ale tam budou menší, jelikož se

budou stavět pouze přípojky.
Přes výkopy, ve kterých nebudou
zrovna probíhat práce, budou umístěny
lávky pro přechod.
Při pracích na površích ulice, nebude
docházet k úplnému omezení pohybu
po ulici nebo vstupu do nemovitostí.
Dláždění a podobné práce však přinesou
určité omezení. Prosíme, aby byli kolem‑
jdoucí a zákazníci provozů vůči dělníkům
ohleduplní, vstřícní a otevření k součin‑
nosti. Oni se budou snažit o to samé ze
své strany.
(red)

Stovky novvých lamp budou šetřit energii a sníží světelný smog
Na podzim proběhne výměna 373 kusů
svítidel veřejného osvětlení. Nová světla
budou v lokalitách Palachova, Neumannova, Libušín, část Stalingradu a část
sídliště pod Zelenou horou. Úspornější
osvětlení slibuje snížení výdajů na elektřinu a údržbu o asi 400 tisíc korun ročně.
Do konce listopadu proběhne výměna
bezmála 400 svítidel veřejného osvětlení
za lampy s LED technologií. Ta je oproti
sodíkovým a halogenidovým výbojkám
výrazně úspornější a umí efektivněji pra‑
covat se světelným kuželem. Tím LED sví‑
tidla snižují cenu za provoz a také snižují
míru světelného smogu vypouštěného
do okolí.
Další výhodou je také vysoká variabili‑
ta v podání barev. Použita budou svítidla
s náhradní teplotou chromatičnosti 2700
K, což zhruba odpovídá barvě světla žárov‑
ky s wolframovým vláknem a odráží poža‑
davky na ekologičnost dotovaných prvků.
Nové lampy budou nainstalovány na
Stalingradě mezi Brodskou a Okružní dolní
a v ulici V Zahrádkách, po celé lokalitě Pala‑
chovy ulice, v celé délce Neumannovy uli‑
ce a přilehlých ulicích u domů, v celé loka‑
litě Libušína od Dolní ulice směrem k řece
včetně cyklostezky od Kulturního domu

Veřejné osvětlení používající LED technologii na zastávce MHD na Studentské ulici

po fotbalový stadion a v Klášteře v ulicích
Polní, Srázná a v částech Sychrovy a Lesní.
Úspora energie i peněz
Výměna svítidel přináší nejen lepší
světelné podmínky, ale i výraznou
úsporu energie. Nové osvětlení slibuje
úsporu 117 MWh (megawatthodin) za
rok. To představuje roční spotřebu asi 40
průměrných českých domácností. Podle
energetického posudku dosáhneme roční
úspory za údržbu a spotřebu energie
ve výšce cca 400 tisíc korun. Vzhledem
k tomu, že od začátku roku vzrostla cena
elektřiny z cca 50 eur za 1 MWh na 90 eur se
dá předpokládat, že úspora v čase poroste.

Foto: Matěj Papáček

„Z celkové hodnoty zakázky 6,2 milionu
korun dotace pokryje 2 miliony. Jsme velmi
rádi, že jsme ve spolupráci s odborem komunálních služeb tuto dotaci získali a v obnově
svítidel se budeme snažit pokračovat,“ uvádí
místostarostka města Ludmila Řezníčková.
Stará světla využijeme
Všechna demontovaná svítidla se bu‑
dou koncentrovat do jednoho skladu, kde
budou prohlédnuta. Podle stavu si je měs‑
to buď ponechá do zálohy, nebo je použije
jako výměnu za starší svítidla v jiných lo‑
klaitách. Svítidla, která nebude možné dále
použít, budou ekologicky zlikvidována.
(red)

Vzduchotechnika v kulturním domě zlepší vzduch i vytápění budovy
Obnova vzduchotechniky měla proběhnout už v červnu, nicméně po vysoutěžení
zakázky a podepsání smlouvy dodavatel
odstoupil z důvodu nedodání vzduchotechnických jednotek v termínu dle smlouvy. Bylo tedy třeba vypsat nové výběrové
řízení, které již má svého dodavatele.
Vzduchotechnika se dočká obnovy po více
jak 30 letech. Nové budou vzduchotechnické
jednotky, které jsou jednak výkonnější, ale také
šetrnější na spotřebovanou energii a přinesou
do hlavního sálu lepší a čistější vzduch.

„Dotační titul se podařilo získat z Operačního programu životního prostředí zejména díky
spolupráci naší organizace Kultura Žďár a dotačních specialistů města. Dotace je jedinečnou
příležitostí a město na ni čekalo mnoho let. Věříme, že návštěvníci našeho „kulturáku“ změnu
pocítí zejména při velkých akcích,“ komentuje
výměnu místostarostka Ludmila Řezníčková.
Součástí rekonstrukce je také rekuperační
jednotka, která odebírá odpadní teplo a využí‑
vá jej k vytápění samotné budovy. Nemalou vý‑
hodou je také čistější vzduch a nižší náklady na
spotřeby energie. Úspora představuje asi jednu

čtvrtinu spotřeby dnešní vzduchotechniky.
Vzduchotechnika je dnes stará stejně jako
kulturní dům sám, tedy přes 30 let. Její kapacita
přestala stačit po rekonstrukci fasády a oken,
kdy byla potlačena přirozená výměna vzduchu.
Práce budou probíhat od září do konce led‑
na příštího roku. Nová vzduchotechnika město
vyjde na zhruba 4,3 milionu korun, z toho 3
miliony pokryje dotace. Přesoutěžení zakázky
snížilo cenu o necelých 100 tisíc korun.
(red)
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Generel dopravy doplňuje stavbu obchvatu novými komunikacemi

i placeným parkováním

Některé návrhy Generelu dopravy pro
město Žďár nad Sázavou už jsme si představili v minulém vydání zpravodaje –
mluvili jsme o záměrech na komunikační síti, které se dotknou prakticky všech
účastníků provozu, jako je rekonstrukce
křižovatek nebo plošné zavedení dopravně zklidněných zón.

Vnitřní komunikační propojení – před
obchvatem nebo až poté?
Vnitřní komunikační propojení byla posu‑
zována samostatně i ve vazbě na všech pěti
hodnocených variant obchvatu města. Gene‑
rel dopravy k tomu vydává tato doporučení:
• Napojení Libické do Bezručovy ulice no‑
vým mostem přes Sázavu otevírá spojení
severní a západní části města, při jakékoliv
regulaci dopravy na průtahu silnice I/37
tedy bude fungovat jako alternativní trasa
průjezdu městem. Vyvolaný nárůst hlukové
zátěže může být problematický při realizaci
bez obchvatu, proto doporučujeme jeho
výstavbu až po obchvatu města, kdy se na‑
opak stane jeho vhodným doplňkem.
• Propojení Wonkovy ulice s Neumannovou
podél řadových garáží vytváří dopravní
spojení, které má potenciál k vysokému
využití, avšak bez negativních dopadů na
okolní komunikace. Dosažené výsledky sní‑
žení dopravního výkonu i úspory času jsou
velmi dobré a investice zde potvrzuje svůj
smysl i při samostatné realizaci před ob‑
chvatem města. Například v západní části
Neumannovy ulice klesne zátěž až o 58 %.
• Propojení Novoměstské ulice s Jamskou
navazuje na propojení Jamské s Brněnskou
ulicí skrze nákupní park na Brněnské ulici.
Využití této stavby se pohybuje mezi 2,3
a 3,1 tis. vozidel denně, lze ji realizovat s ob‑
chvatem města i samostatně.
• Prodloužení Jamborovy ulice po hrázi
Göttlerova rybníka vytváří alternativní na‑
pojení Vodojemu pro pravidelnou veřejnou
dopravu (MHD) a samozřejmě i zdrojovou
a cílovou dopravu tohoto sídliště. Ačkoliv
jde o lokální dopravní napojení, vykazuje
stavba slušnou denní úsporu dopravních
výkonů. Na opačném konci Jamborovy
ulice dochází ke snížení intenzit dopravy
z 2400 na 1000 vozů/24h. Lze realizovat
bez čekání na obchvat.
• Napojení Palachovy ulice do Jihlavské sní‑
ží zatížení Palachovy ulice u křižovatky se
Smetanovou zhruba o 500 vozidel. Mezi
posuzovanými vnitřními propojkami jde
o nejméně využívanou novou komunikaci.
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Příznivě vyšly tři varianty
• Fialová trasa bez žlutých křižovatek ve‑
dená od TOKOZu kolem Klafaru, Stalin‑
gradu, přednádražním prostorem až po
Jihlavskou ulici
• Východní trasa vedená samostatně od
Stržanova kolem Vysokého do Mělkovic
• Východní trasa dále doplněná o jiho‑
západní propojení za Hamry, souhrnně
zvaná „Strnad“, vedená od Jihlavské ulice
za areálem ŽĎAS na Hamry nad Sázavou
(na obrázku modrou barvou)

0/

0/1

2/

Ekonomická regulace parkování aneb
parkovací zóny
Ekonomická regulace parkování spočívá
v zavedení zóny placeného stání na veřej‑
ných komunikacích. Jejím cílem je omezit
dlouhodobé parkování návštěvníků (napří‑
klad po celý pracovní den) a usměrnit po‑
čty parkujících rezidentů, aby se na každou
domácnost dostávala možnost parkování
při omezeném množství míst.
Liberální pojetí parkování je nyní silným
motivem pro využití auta i pro cesty, krat‑
ší než jeden kilometr. Výsledkem jsou pak
přeplněná parkoviště a problémy s prů‑
jezdností města. Připomeňme, že 38 % cest
osobním autem ve Žďáru nad Sázavou je

0/

0/1
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Kombinace různých variant nefungují
Vyhodnocení nepřineslo jednoznačné‑
ho „vítěze“. Můžeme však vyloučit fialovou
variantu obchvatu se žlutými křižovatkami
na Klafaru, Ve Strojírenské a Nádražní uli‑
ci. Tato varianta propadla v kritériu úspory
času a na předposledním místě se umístila
i v kritériu odlehčení komunikační sítě ve
městě. Naopak zatížila oblast Klafaru do‑
pravou. Úspěchem neskončila ani kombi‑
nace varianty Strnad mezi Mělkovicemi
a Stržanovem s částí fialové propojkou
mezi Brodskou a Nádražní ulicí podél že‑
lezniční trati. Aby takový přístup fungoval
lépe, musela by vzniknout i zbylá část fia‑
lového propojení, čímž by však město bylo
uzavřeno silničními stavbami prakticky ze
všech stran.

Fialová varianta obchvatu bez žlutých kři‑
žovatek prokázala přínos pro snížení dopadu
automobilové dopravy na město. Je nejúčin‑
nější v odvedení dopravy ze stávajících ulic,
ovšem za cenu, že na trasu obchvatu budou
uživatelé najíždět po delších trasách a navýší
tak výkony automobilové dopravy. Časové
úspory uživatelů jsou srovnatelné s varian‑
tou Strnad, délka novostavby obchvatu je ze
všech variant nejkratší – činí 5,8 km. Signali‑
zovaná indukce automobilové dopravy však
znamená, že současně s obchvatem bude
nutné aplikovat regulační opatření v podo‑
bě dopravního zklidnění průtahu silnice I/37
v kombinaci s ekonomickou regulací par‑
kování. Generel dopravy zároveň doporučil
zjednodušení křižovatek fialového obchvatu
s Jihlavskou a Brodskou ulicí a opatrný po‑
stup při vedení stavby prostorem předná‑
draží, aby nedošlo k „odstřižení“ železniční
stanice a autobusového nádraží od města.
Varianta Strnad si rovněž vedla dobře, ov‑
šem naprosto zásadní překážkou je chybějící
dokumentace průchodnosti trasy územím
spolu s výsledkem posouzení vlivu na život‑
ní prostředí a rozpor vedení trasy obchvatu
s územně plánovací dokumentací. Náročná
by byla i investičně při celkové délce novo‑
staveb 14 km proti 5,8 km u fialové varianty.
Dopravní model také prokázal, že varianta
Strnad musí být uvažována jako celek, aby
poskytla očekávané přínosy, a nelze z ní „vy‑
trhnout“ pouze východní část mezi Stržano‑
vem a Mělkovicemi.

2 / 22

ba obchvatu nevedla k většímu cestová‑
ní autem uvnitř města)

Foto: Mott MacDonald
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Jednotlivé varianty obchvatů v kontextu města

Rozdílový pentlogram celodenních intenzit automobilové dopravy
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Pět variant obchvatu – kterou vybrat?
Když se řekne „komunikační síť“, větši‑
nu obyvatel i návštěvníků města napadne
slovo „obchvat“, za nímž je skryto mnoho
různorodých očekávání. Má to svůj dobrý
důvod – 26 % kamionů, které do města
vjedou, jím pouze projíždějí. Totéž lze říct
o 10 % osobních automobilů. Převážná část
průtahu silnic první třídy pak nemá alterna‑
tivní trasu; sebemenší problémy na ulicích,
kde intenzita dopravy atakuje 20 tis. vozi‑
del za 24 hodin, pak ochromí dopravu ve
městě paralyzují i vnitřní dopravu.
Posouzení obchvatu města autoři Gene‑
relu dopravy pojali velmi důkladně – začali
u oficiální západní trasy obchvatu zakotve‑
né v územně plánovací dokumentaci, mě‑
nili počty křižovatek a dopravní napojení
na této trase, porovnali výsledky s ideou
východní trasy obchvatu (která naopak ni‑
kdy oficiálně prověřována nebyla) a nako‑
nec prověřili i možné kombinace obou tras.
Nástrojem k posouzení byl matematický
dopravní model, který umožnil objektivní
porovnání rozličných dopravně-inženýr‑
ských parametrů:
• Délka silničních novostaveb, které musejí
vzniknout, aby obchvat naplnil svou funk‑
ci (chceme, aby obchvat byl co nejkratší)
• Odlehčení komunikační sítě v zástavbě
města (nejvíce boduje varianta s nejvý‑
raznějším odlehčením provozu)
• Úspora času uživatelů automobilové
dopravy, vyjádřená poklesem počtu ho‑
din při zajištění všech cest za jeden den
v celém modelovaném území (čím více
uspořených hodin, tím lépe)
• Růst výkonů automobilové dopravy,
vystihující ujetou vzdálenost po časově
nejvýhodnějších trasách v nově konfi‑
gurované síti (obchvaty obecně generují
kilometry navíc, my však usilujeme o to,
aby jeho nárůst byl co nejnižší)
• Indukce automobilové dopravy, která
sleduje počet nově vzniklých jízd řidičů
osobních automobilů na úkor jiných dru‑
hů dopravy, díky zlepšení podmínek pro
jízdu autem (chceme přitom, aby výstav‑

4 / 18

Podrobněji jsme se poté věnovali zá‑
měrům na podporu cyklistiky a zlepšení
podmínek pro chůzi. V dnešním článku si
řekneme, jak souvisí výstavba silničního
obchvatu města s doplněním vnitřních ko‑
munikačních propojení a proč musí jít ruku
v ruce s regulací parkování.

čistě vnitroměstských. Přitom města, kte‑
Záchytné parkoviště u nádraží
rá již parkovací zóny zavedla, popisují vý‑
Žďár nad Sázavou má dobře založe‑
znamné zlepšení podmínek nejen pro rezi‑
nou nabídku veřejné dopravy v terminálu
denty, ale také návštěvníky, kteří potřebují
u železniční stanice. To vytváří dobrý před‑
pravidelně využívat automobil a za parko‑
poklad pro rozvoj záchytného parkování.
vání jsou ochotní zaplatit.
Parkoviště P+R by fungovalo jak pro dojíž‑
Zřízení zóny placeného stání je ještě
dějící autem z okolí (ve vazbě na MHD nebo
během na dlouhou trať. Města ji obvykle
docházku), tak i opačným způsobem – tedy
spojují se zaváděním dopravně zklidně‑
pro cesty, které ve městě nebo blízkém okolí
ných ulic či celých čtvrtí, kdy „z jedné vody“
začínají a končí například až v Brně či Praze.
upraví režim dopravy v pohybu i klidu. Na
Zřízení záchytného parkoviště je na‑
druhou stranu by zavedení parkovací zóny
vrhováno v prostoru mezi železniční tratí
nemělo probíhat po malých částech, aby
a ulicí Chelčického na pozemcích města
nedocházelo k přelévání problémů z jedné
a státu. Kapacita nového parkoviště by se
ulice do druhé. Pokud by však došlo k od‑
mohla pohybovat kolem 160 míst. Využití
mítnutí parkovacích zón jako celku, bude
parkoviště jistě podpoří i poloha na hrani‑
se město v budoucnu potýkat s dalším ná‑
ci parkovací zóny, především u těch řidičů,
růstem automobilové dopravy, zejména
kteří nedosáhnou na parkovací oprávnění.
po výstavbě obchvatu a uvolnění vnitřní
Parkování na P+R by pak mohlo být i sou‑
komunikační sítě. Úměrně tomu pak dojde
částí jízdného v MHD.
k dalšímu zhoršení situace i v oblasti parko‑
Daniel Šesták
vání a odstavování vozidel. Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou
Mott MacDonald

Doprava po výstavbě obchvatu

©
© OpenStreetMap
OpenStreetMap contributors
contributors

Foto: Mott MacDonald

20.01

Obousměrné intenzity automobilové dopravy ve stovkách za 24 h pracovního dne

1:13686

Rozdíl mezi stavem s obchvaty ŘSD (severozápadní + jihozápadní) a základním rozvojem města / severozápadní (ŘSD)+ jihozápadní obchvat (ŘSD)

Rok 2040

Příloha A.8.1
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Proč všechny energie zdražují a jaká je budoucnost tepla ve Žďáře?
Začátek školního roku nezačal příjemnými zprávami. Teplárenská společnost
SATT oznámila zásadní zdražení tepla
na poslední tři měsíce letošního roku.
Skoková změna ceny činí více než 61 %,
meziroční změna průměrné ceny se
pohybuje kolem 20 %. Co za tím stojí?
Chystá si snad SATT finanční rezervu na
proklamovanou rekonstrukci kotelny
Libušín? Zdražení je bohužel způsobeno navýšením ceny na zdroji tepla, tedy
ceny tepla z kotelny ŽĎAS, viz graf.
Problém má totiž dvě roviny. První
leží mimo Žďár, dokonce i mimo ČR až
v Bruselu. Tím problémem je systém
obchodování s emisními povolenkami
(EUA). V roce 2005 vytvořila EU povolenky
jako nástroj pro snižování emisí
skleníkových plynů. Každý znečišťovatel
musí podle druhu paliva a vypouštěných
emisí nakupovat na burze příslušné
množství těchto EUA. Každý rok se navíc
část EUA z trhu stahuje, čímž vzniká tlak
na jednotkovou cenu.
Znečišťovatelé jsou tak tlačeni do
ekologičtějších řešení. Myšlenka dobrá,
praxe zoufalá. EU změnila pravidla ob‑
chodování a na trh vstoupili spekulanti
lačnící po zisku, který je z principu pravi‑
del obchodování garantován (snižování
objemu EUA). To vše vedlo v první půlce
roku k raketovému růstu EUA, kdy cena
EUA vystřelila o více než 73 %, v maximu
až o 91 %.
Zastaralý a příliš velký kotel ŽĎASu
Druhou rovinou problému je, že hlavní
zdroj tepla pro SATT a celý Žďár je stará
uhelná kotelna ŽĎAS (kotle z 60. - 80. let
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Z velké části tato pitná voda přitéká do
Žďáru z úpravny vody Mostiště, která je po
prošlé modernizaci jedna z nejlepších v ČR.
Tuto úpravnu vody stejně jako celou vodo‑
vodní a kanalizační síť pro Svaz vodovodů
a kanalizací Žďársko (SVK Žďársko) provo‑
zuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
a.s (VAS, a.s.).
SVK Žďársko je sdružení 82 měst a obcí
z našeho regionu, které společně s dalšími
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Město Žďár nad Sázavou organizuje v období od 7. do 22. října na celém území města
podzimní úklid.
Ve dnech 7. října – 9. října se uskuteční svoz
nebezpečného odpadu.
Při tomto sběru je možné odložit pouze od‑
pady s nebezpečnými vlastnostmi, například:
rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby
od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky,
akumulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivi‑

nami (rozpis viz tabulka).
Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou
stále kompletní, a dále např. pneumatiky jsou
odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dal‑
šímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče
už musí být zlikvidovány jako odpad na sklád‑
ce nebezpečného odpadu a město za ně platí
nemalé finanční prostředky.
Žádáme občany, aby všechny odpady předá‑
vali pracovníkům firmy přímo na stanovišti k autu.
Po ukončení mobilního svozu je možno ulo‑
žit nebezpečné a všechny další odpady na sběr‑
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34,9%
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Graf vývoje cen tepla

minulého století). Uhlí přitom produkuje
téměř nejvíce emisí.
SATT je momentálně v situaci „rukojmí“
a jedinou cestou je osamostatnit se
i v oblasti výroby tepla. Akciová společnost
plánuje rekonstruovat svou záložní kotelnu
Libušín a „povýšit“ ji na hlavní a jediný zdroj
tepla. Nová kotelna by měla mít příkon
do 20 MW, čímž by vypadla ze systému
obchodování s EUA, nicméně v současnosti
se již hovoří o politickém tlaku snížit tuto
hranici.
Příležitost v kotelně na Libušíně
Je vůbec možné teplárenství za těchto
podmínek zachránit? Jsem přesvědčen,
že ano, ale je nutné zcela změnit koncep‑
ci výroby tepla. Především je nutné kotel‑
nu Libušín postavit jako teplárnu (výroba
elektřiny a tepla) na místo výtopny (výroba
pouze tepla). Napříč celou Evropou do‑

36,6%

35,6%

26,8%

2019

2020

2021

Foto: SATT a. s.

chází k odstavování uhelných a jaderných
zdrojů elektřiny, výstavba nových probíhá
pouze na poli obnovitelných zdrojů, které
jsou nespolehlivé a závislé na aktuálních
přírodních podmínkách. Zdrojů schopných
poskytovat stabilitu elektrizační soustavě
velmi rychle ubývá.
A přesně toto je příležitost pro všechny
teplárny a soustavy zásobování teplem,
jako je ta ve Žďáru. Teplo bude „odpadní“
surovinou, zatímco značná část příjmů
bude generována prodejem elektřiny
(popř. regulačních služeb). Takové zdroje si
dokáží „vydělat“ i na emisní povolenky, ne‑
boť cena elektřiny „kopíruje“ cenu EUA. Tím
dojde k zásadní stabilizaci cen tepla. Situa‑
ce v energetice je bohužel zcela extrémní
a v historii nemá obdoby. Kdo zůstane fle‑
xibilní, ten přežije.
Petr Scheib
ředitel SATT a. s.

Ilustrační foto

Provozní doba je:
pondělí–pátek:
sobota:

6.00–17.00
7.00–13.00

V době od 11. října do 22. října budou na
obvyklých stanovištích rozmístěny velkoobje‑
mové kontejnery na objemný odpad a odpad
ze zeleně (rozpis viz tabulka). Objemný odpad
bude odvezen na skládku do Ronova a odpad
ze zeleně bude zpracován v bioplynové stanici
ve Žďáře nad Sázavou.
Biopopelnice se budou vyvážet v pravi‑
delných intervalech až do 30. listopadu.
Biopopelnice, které již dosloužily (např.
dlouholetým používáním již praskly), město
nenahrazuje novými.
Občané si tuto nádobu musí zakoupit
sami, stejně jako např. popelnici na komunální
odpad. Svoz bude i nadále zajištěn zdarma.

0,0%

obdobnými vodovodními svazky vlastní
provozovatele VAS, a.s. Oproti jiným vodá‑
renským společnostem, které vlastní velké
zahraniční firmy, tak nedochází k vyvedení
mnohamilionových dividend do zahraničí,
ale zisk se investuje zpět do modernizace
vodohospodářské infrastruktury.
V minulosti si však zanedbanost této
infrastruktury vyžádala značné investice,
které zapříčinily dlouholetý růst ceny vod‑
ného a stočného. Tím se cena žďárské vody
stala jednou z nejvyšších v našem širokém
okolí. Pevně však věřím, že na základě roz‑
hodnutí předsednictva SVK Žďársko nedo‑
jde pro rok 2022 k navýšení ceny vodného
a stočného. V době, kdy se roztáčí inflační
spirála, je to o to cennější.
Radek Zlesák
zástupce města v SVK Žďársko

ném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dis‑
pozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

10,0%

Žďárská voda chutná
Všimli jste si, že ve Žďáře nemusíte odvápňovat rychlovarnou konvici nebo že
bojler či pračka má u nás oproti brněnským domácnostem zpravidla mnohem
vyšší životnost? Že voda, která nám 365
dní v roce po 24 hodin denně ve Žďáře
teče z kohoutku, má velmi příjemnou
chuť? Že je mnohdy kvalitnější, než balená stolní voda, kterou lze za mnohonásobně vyšší cenu koupit v obchodě?

Podzimní úklid města 2021

Část ceny za teplo připadající SATT
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Foto: Pixabay.com

(OKS)

Ilustrační foto

Foto: Jakub Axman

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery na nebezpečný
odpad
čtvrtek 7. října

hodina

Bezručova - u fotbalového hř.

14.00 - 14.25

Bezručova - U Pily

14.30 - 14.55

pondělí 11. října

hodina

pondělí 18. října

hodina

U Taferny

15.00 - 15.25

Dvorská

13.00 - 14.30

Sadová

13.00 - 14.30

Dvorská

15.30 - 15.55

U Táferny

15.00 - 16.30

U Jezu

15.00 - 16.30

Vejmluvova - u obchodu

16.00 - 16.25

Bezručova (u fotb. hřiště)

17.00 - 18.30

Veselská u školky

17.00 - 18.30

Nová (zast. MHD)

16.30 - 16.55

úterý 12. října

hodina

úterý 19. října

hodina

Květná (zast. MHD)

17.00 - 17.25

Šípková

13.00 - 14.30

Okružní dolní - V Zahrádkách

13.00 - 14.30

Kulturní dům, Vysočany

17.30 - 17.55

Purkyňova

15.00 - 16.30

Klafar - Libická u byt. domu

15.00 - 16.30

pátek 8. října

hodina

Vejmluvova

17.00 - 18.30

sídl. Klafar (u Orlovny)

17.00 - 18.30

na Rybníčku

14.00 - 14.25

středa 13. října

hodina

středa 20. října

hodina

Střední zdravotnická škola

14.30 - 14.55

Vnitřní

13.00 - 14.30

Kavánova

13.00 - 14.30

U Jezu

15.00 - 15.25

Nová

15.00 - 16.30

Pelikánova - Jamborova

15.00 - 16.30

Okružní dolní - V Zahrádkách

15.30 - 15.55

Polní

17.00 - 18.30

Vodojem - točna

17.00 - 18.30

Kulturní dům Libušín

16.00 - 16.25

čtvrtek 14. října

hodina

čtvrtek 21. října

hodina

Bratří Čapků - stánek PNS

16.30 - 16.55

Bratří Čapků

13.00 - 14.30

Květná - Luční

13.00 - 14.30

Pelikánova - Jamborova

17.00 - 17.25

Novoměstská

15.00 - 16.30

Vnitřní

15.00 - 16.30

Vodojem (točna MHD)

17.30 - 17.55

Vodojem - točna

17.00 - 18.30

KD Vysočany

17.00 - 18.30

sobota 9. října

hodina

pátek 15. října

hodina

pátek 22. října

hodina

Stržanov

07.00 - 07.15

Květná-Luční

13.00 - 14.30

Nábřežní

13.00 - 14.30

Radonín

07.30 - 07.45

KD Vysočany

15.00 - 16.30

Lučiny

15.00 - 16.30

Radonín - č. pop. 14

07.50 - 07.55

U Hrázek

17.00 - 18.30

Střední zdravotnická škola

17.00 - 18.30

Radonín - č. pop. 13

08.00 - 08.05

sobota 16. října

hodina

Mělkovice

08.20 - 08.30

Mělkovice

07.00 - 08.15

Mělkovice - č. pop. 386

08.35 - 08.40

Veselíčko

08.30 - 09.45

Mělkovice - č. pop. 306

08.45 - 08.50

Radonín

10.15 - 11.30

Veselíčko

09.00 - 09.15

Stržanov

12.00 - 13.15

Klafar u Orlovny

09.30 - 09.55
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Městský úřad informuje

Putovní pohár 18. ročníku memoriálu si odvezli zámečtí veteráni

Výluka MHD v zámku od 4. do 31. října

Náš sbor pořádal již 18. ročník Memoriálu Jana Dřínka a Karla Herolda
v Požárním útoku „klasika’’. Za krásného sobotního odpoledne se k Zimnímu stadionu sjelo 15 družstev můžu
a 7 družstev žen.

Oprava státní silnice I/37 přináší další výluku
v MHD. Vzhledem ke stavbě nebude možné,
aby MHD zastavovala na zastávkách Bezručova u pily. V provozu nebude i zastávka
Bezručova stadion ve směru z centra. Nejbližší zastávky jsou Sychrova, Vejmluvova,
Nová, zámek a Bezručova stadion.

Nejlepší mezi ženami se staly ženy
z Bohdalova, kterým se požární útok vyda‑
řil nejlépe. Mužskou kategorii ovládli muži
z Chlumětína, těm se povedlo útok dokon‑
čit v čase 42,83 s. Putovní pohár Karla He‑
rolda si odvezli veteráni z našeho sboru.
Marek Entlicher
starosta sboru
SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek

Požární útok

Foto: SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek

Víceletý plán výrazných investic do dětských hřišť je zahájen
V září byla radou města odsouhlasena
koncepce dětských hřišť SAAR hřiště.
Díky tomuto materiálu máme možnost
začít s obnovou hřišť ve městě systematicky a s důrazem na dlouhodobou kvalitu a estetiku místa. Známe stav hřišť,
jejich životnost, máme naplánovanou
posloupnost jejich obnovy včetně alokace finančních prostředků.
V současnosti máme ve městě přehuště‑
nou sít dětských hřišť, která jsou velmi často
v havarijním stavu, popř. je jejich herní a es‑
tetická úroveň velmi nízká a brzy z hledis‑
ka bezpečnosti doslouží. Naším cílem je ve
městě vytvořit mozaiku kvalitních atraktiv‑
ních hřišť, která budou v docházkové vzdá‑
lenosti (od 5-10 min pěšky) pokrývat celé
město.
Vzhledem k tomu, že je současný stav
hřišť velmi alarmující a zlepšení žádá znač‑
nou investici, není možné v krátkém hori‑
zontu opravit a vylepšit všechny problema‑
tické prostory. Obnova bude aplikována dle
etapizace, která vychází z prostorových sou‑
vislostí, ale i přidružených investic.

Hřiště na ulici Bratří Čapků, realizace 2020

12

Prvním krokem v následujících 2-3 letech
bude revitalizace celoměstských a centrál‑
ních hřišť pro jednotlivé městské části (do‑
stupná do 10 min). Ruku v ruce s tímto půjde
odstranění nebezpečných herních prvků
a hřišť.
Následně budou obnovena hřiště zahuš‑
ťující základní strukturu (docházková vzdá‑
lenost 5-7 minut), aby bylo možné vybrat si
hřiště i jinak tematicky zaměřené.
Ta hřiště, která jsou nad rámec této pro‑
storové osnovy a dosluhují, budou v mo‑
mentě, kdy doslouží a bude za ně vytvořena
v blízkosti adekvátní náhrada, zrušena bez
náhrady.
Hřiště budou zcela výjimečně opravová‑
na výměnou nebo doplněním herního prv‑
ku. Zásadní změnou je to, že na hřiště bude
nahlíženo jako na celek v kontextu místa
a souvislostí. Aktuální stav jednotlivých hřišť
může být řešen i alternativním způsobem.
Dílčí zlepšení prostředí bude realizováno
skrz propojení s projekty veřejného prostoru
a vegetace.
V budoucnosti chceme ve městě kvalitní
síť polyfunkčních hřišť, kde si najde zábavu

Foto: Lucie Radilová

každý od malých dětí po děti školní, důležité
bude propojení se sportovní aktivitou a ná‑
plní pro doprovod.
Vlastní princip vytváření nových a revita‑
lizace stávajících hřišť je založen na několika
pilířích.
Cílem je podporovat různost v náplni
a charakteru jednotlivých hřišť a při tom ctít
základní hodnoty. Ty vidíme v estetické kva‑
litě hřiště, začlenění do veřejného prosto‑
ru, samozřejmá je práce se zelení a použití
kvalitních materiálů. Pro provoz je zásadní
funkční „podlaha“ hřiště, ale i materiál pro
herní prvky, který by měl být co nejvíce
trvanlivý. Pro dlouhodobou udržitelnost je
nutná kontinuální údržba a dlouhodobá
životnost materiálů, stejně jako kvalita zpra‑
cování.
Vzhledem k tomu, že dětská hřiště vy‑
chovávají a formují, chceme, aby byla nejen
na vysoké estetické úrovni, ale podporovala
kreativitu a environmentální myšlení. Zá‑
sadní je také rozvoj pohybových schopností
a sociální interakce. Vše nemusí být prvoplá‑
nově řečeno - nevytváříme zábavní parky,
ale prostředí pro rozvoj, fantazii a spolupráci
dětí. Je třeba si uvědomit, že aktivity dětí ne‑
jsou vázány jen na herní prvky.
Chceme, aby hřiště vytvářeli lidé, kteří
to umí. Je důležitá výtvarná kvalita, téma
podporující fantazii. Chceme vytvořit hřiště,
která budou speciální, jedinečná a ve svém
programu neopakovatelná. U sportovních
hřišť budeme klást důraz na kvalitu herních
povrchů a jejich polyfunkci. Důležité je vždy
tvořit hřiště pro celou rodinu.
Při naší práci chceme zapojit aktivní oby‑
vatele, diskutovat o možnostech místa a po‑
třebách dětí. Budeme rádi, když se do ob‑
novy hřišť veřejnost aktivně zapojí. Uvítáme
i spolupráci s místními firmami a podnikateli.
Koncepce je ke stažení na stránkách města.
Lucie Radilová
městská krajinářka

Rekonstrukce silnice I/37 v úseku Be‑
zručovy ulice omezí zastávky Bezručova
u pily a Bezručova stadion. Na zastávkách
Bezručova u pily nebude možné zastavovat

v obou směrech, protože zastávka směrem
do centra se nachází přímo v místě stavby
a ve směru z centra v bezprostřední blízkosti
dopravního omezení.
Zastávka Bezručova stadion směrem
z centra nebude v provozu, aby autobus ne‑
blokoval dopravu.
Omezení MHD budou trvat po dobu re‑
konstrukce silnice I/37 tedy od 4. do 31. října.
Pokud ŘSD dokončí opravu dříve, tak s ukon‑
čením stavby skončí i omezení MHD.

(red)

Ztráty a nálezy

Tašky na tříděný odpad

Finanční odbor Městského úřadu oznamuje,
že na ztráty a nálezy byly v období od 13. srpna
do 9. září předány následující nálezy, u kterých
není znám jejich majitel.

V informační kanceláři městského úřadu si můžete vyzvednout tašky na tříděný odpad. Ty jsou dostupné ve dvou variantách, větší a menší na tři základní typy tříděného odpadu. Žďáráci je po předložení občanského průkazu dostanou zdarma.

Ztraceno
Nalezeno
Svazek klíčů
u Vesny, ul. Horní
Svazek klíčů
u Kauflandu
Svazek klíčů
na ul. Dolní
Koloběžka
cesta mezi Žďasem a nádražím
Svazek klíčů parkoviště na náměstí Republiky
Nabíjení na sluchátka
ul. Palachova
Mobilní telefon
ul. Okružní
Tyto nálezy budou po prokázání vlastnictví
předány skutečnému majiteli.
Všechny ostatní převzaté nálezy byly předá‑
ny skutečnému majiteli.
Seznam ostatních nalezených věcí z minulých
měsíců je zveřejněn na úřední desce a na
facebooku města.
Bližší informace vám poskytne Alena Benešová
tel.: 566 688 146
e-mail: alena.benesova@zdarns.cz
nebo osobně v kanceláři finančního odboru.

Ilustrační foto

Foto: archiv

Znovu použivatelné tašky na odpady usnadňují a zpříjemňují občanům třídění přímo
v domácnostech. Podporujeme tak větší recyklaci a využití oddělených složek odpadu.
(red)

14denní svoz popelnic se od října vrací
Letní pauza ve 14denním svozu v říjnu
skončí. Popelnice u rodinných domů budou znovu sváženy v sudý týden.
Návrat ke 14dennímu svozu u rodinných
domů začne v týdnu od 11. do 17. října. Tento
týden již týdenní svoz neproběhne a popel‑
nice budou svezeny až v týdnu od 18. října.
Systém 14denního svozu se týká všech
rodinných domů ve městě a jeho místních
částech vyjma městské části ZR1, kde je mix
rodinných i bytových domů a jejich oddělo‑
vání by bylo neefektivní.
14denní svoz se osvědčil
„Provoz 14denního svozu se již osvědčil, jelikož od září 2020 do konce května 2021 ušetřil

cca 400 tisíc korun z rozpočtu města,“ uvádí
místostarostka Ludmila Řezníčková. Zároveň
už popeláři nevyváželi poloprázdné popelni‑
ce.
Bude potřeba šetřit
Nový zákon o odpadech dává městům
i občanům řadu nových povinností a také
celkově zdražuje nakládání s odpady. Do
budoucna tedy bude nutné, aby se v rámci
odpadového hospodářství hledaly cesty, jak
zefektivnit systém a také ušetřit. Redukce po‑
čtu svozů směsného komunálního odpadu
je jednou z cest, jak toho dosáhnout. Náklady
na hospodaření s odpady totiž v následující
dekádě porostou o desítky procent.
(red)

Svaz vodovodů a kanalizací opravuje vodovod na Nádražní ulici
Rekonstrukce asi 300 metrů vodovodního řadu začala v polovině září. Dokončení stavby se předpokládá nejpozději do
30. listopadu. Kvůli opravě vodovodu
muselo být pokáceno několik stromů,
za které byla určena náhradní výsadba.
Rekonstrukce se týká asi čtyř stovek
lidí v pěti bytových domech a sídla firmy
Auto… Vodovod pochází už z roku 1961
a je na hranici své životnosti. Potrubí v po‑
sledních letech provázejí časté havárie a již
několikrát vykázalo sníženou kvalitu vody.
Stáří a stav vodovodu také způsobuje vý‑
razné snížení tlaku v napojených nemovi‑
tostech.
V místě výkopu stálo 9 vzrostlých stro‑
mů a 8 keřů, které musely být pokáceny.

Stromy byly v historii vysázeny bez ohledu
na inženýrské sítě a tak teď musí být kvůli
výkopu pokáceny. Kácení stromu bylo řád‑
ně povoleno a posouzeno odborem život‑
ního prostředí.
Neprojednaná výsadba často činí
problémy
Neoprávněné výsadby a zásahy do
městské zeleně jsou problémem i v sou‑
časnosti. Takto vysázené dřeviny je nutné
často odstranit, především z důvodu koli‑
ze s inženýrskými sítěmi, nebo pro jejich
koncepční nevhodnost. Jakoukoliv výsad‑
bu je nutné projednat se správcem zele‑
ně. Vysazením na pozemek se strom stává
jeho součástí a tedy i majetkem vlastníka
pozemku.

Staví SVK
Rekonstrukci vodovodu objednává Svaz
vodovodů a kanalizací Žďársko za zhruba
3 miliony korun s 30% spoluúčastí města.
(red)

Oprava oznámení
o době a místě konání
voleb do PSP ČR
ve volebním okrsku č. 26 je volební míst‑
nost v Kulturním domě, místní část Veselíčko čp. 1, Žďár nad Sázavou
ulice:
orientační čísla:
místní část Veselíčko všechna popisná č.
místní část Mělkovice všechna popisná č.
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Anketa pro zastupitele města
V říjnovém čísle Žďárského zpravodaje jsme se zeptali zastupitelů na další anketní otázku. Tento měsíc jsme se zastupitelů zeptali:
Vítáte výměnu bezmála čtyř stovek starých svítidel veřejného osvětlení za nová (článek na straně 5) a jak vnímáte problematiku
světelného smogu?
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

Rudolf
Voráček
zastupitel
ČSSD

Petr
Stoček
zastupitel
KSČM a SPOZ

Tomáš
Augustýn
zastupitel
TOP 09
a Svobodní

Romana
Bělohlávková
zastupitelka
KDU-ČSL

Jaroslav
Ptáček
zastupitel
ODS
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Každá nová lampa nebo svítidlo se
soudobými technologiemi je plus. Osvět‑
lení, které nesvítí pánu bohu do oken, ale
účelně na chodník nebo silnici a je s nízkou
spotřebou, je pochopitelně krok správným
směrem. Oranžově svítící sodíkové výbojky
jsou již minulostí, LED technologie hraje
dnes prim.
Každá strana mince má ale dvě strany.
Především pro klidný spánek a naše zdraví

je potřeba eliminovat tzv. světelný smog.
Tedy v noci rušivé a nežádoucí světlo. Stej‑
ně jako špinavý vzduch nebo další negativ‑
ní aspekty života ve městě (reklamní smog,
přemíra aut, nedostatek zeleně) působí
rušivě a dlouhodobě ovlivňuje zdraví a naši
pohodu. Proto u nových osvětlení dbáme
na to, aby efektivně osvětlovala s přiměře‑
nou intenzitou místa na komunikaci a ne‑
svítila do oken domů.

Změnu jen vítám, konečně byly vyslyše‑
ny moje interpelace z minulého volebního
období, kdy jsem dával za příklad Litomyšl,
ale i Radňovice či Rokytno. Odpovědí mi
bylo, že není vyhlášen žádný dotační pro‑
gram. Kdybychom úsporné lampy instalo‑
vali již tehdy a za své, mohli jsme mít ná‑
klady na instalaci již zčásti zpět. Důležité
budou i podmínky instalace, záruka, servis.

Původní a nová lampa má totiž odlišnou vy‑
zařovací charakteristiku a jiné požadavky na
umístění. Doufám také, že úspory budou zo‑
hledněny již v novém rozpočtu. LED osvět‑
lení samozřejmě sníží i světelný smog, což
je velmi žádoucí. Město by ale samo mělo jít
příkladem a zamyslet se např. nad světelnou
reklamou na Domě kultury.

Obdobný čin či obdobnou změnu ve
městě nelze nic jiného než uvítat. První
vlaštovkou v aplikaci LED svítidel v oblasti
veřejného osvětlení byla rekonstruovaná
část sídliště Pod vodojemem a důkazem
výsledků jsou velmi příznivé ohlasy oby‑
vatel. Kromě nesporné výhody, spočívající
ve výrazné úspoře el. energie, přináší tato
technologie další výhody v rovnoměrnosti

a směrovosti osvětlení. Co se týká proble‑
matiky světelného smogu, jsou na to růz‑
né názory. Ten, kdo zažil efekt „polárních
nocí“ v severní části našeho kontinentu, na
to bude mít určitě jiný názor než ten, který
si stěžuje na „špatné usínání“ díky odrazu
vnějšího osvětlení v jeho místnosti. V kaž‑
dém případě nová LED svítidla veřejného
osvětlení tento efekt výrazně potlačují.

Na výměnu starých svítidel za nová je
možné nahlížet z několika úhlů. Z pohledu
ekonomického by se měla investice vrátit,
i když až za poměrně dlouhou dobu. Pozitiv‑
ní změnou je také vyzařování světla příjem‑
ného pro lidské oko. Pro mě je však nejdů‑
ležitější hledisko environmentální, kterým
je odstraňování světelného smogu. V tomto
případě je to jednoznačně krok kupředu.

Škoda jen, že dobré myšlenky nejsou vždy
dotahovány do konce. Rád bych se dočkal
odstranění naprosto zbytečného a nesmy‑
slného zdroje světelného smogu, kterým je
reklamní obrazovka na Domu kultury. Ne‑
jenže vytváří zbytečný světelný smog a od‑
poutává pozornost řidičů, tak ještě hyzdí
kulturní dům a je zcela v rozporu se snahou
města odstraňovat i smog vizuální.

Samozřejmě, že klub KDU-ČSL tuto výmě‑
nu velmi vítá a podporuje. Nejde jenom o to,
že dotace v hodnotě 2 milionů korun „se ne‑
odmítá“, jde také o výraznou úsporu energie,
která při rostoucích cenách bude v budouc‑
nosti ještě zajímavější nežli dnes.
Jsme velmi rádi také za rychlost realizace
demontáže a výměny 373 kusů svítidel veřej‑
ného osvětlení. Do konce listopadu t. r. bude

hotovo. A současné zastaralé sodíkové výboj‑
ky budou nahrazeny novou LED technologií.
Ta má velkou výhodu nejenom v úspornosti
provozu, ale také v možnosti využití variabili‑
ty v teplotě barev osvětlení. Bude tedy moci
být barva světla upravována přímo podle
místa, kde bude světlo umístěné. Tím se vý‑
razně zvýší bezpečnost chodců. A hvězdy
budou ve Žďáře zase lépe vidět!

Vítám je slabé slovo, spíše nadšen. Samozřej‑
mě vím, že vše se musí koordinovat a je mnohem
složitější, než to na první pohled vypadá. Případně
se musí čekat na velkou akci, ke které se až poté
např. připojí instalace nových světel a další. Ale
musím říci, že byl nejvyšší čas. Například na Vo‑
dojemu jsem litoval chuděrky cvičenky, které se
vracely vysportované domů po chodnících fakt
hodně nebezpečných a téměř neosvětlených.

Výběr nových lamp probíhal v souladu se
směrnicí na zadávání zakázek, kdy se vybíral
dodavatel zakázky „Výměna svítidel veřejného
osvětlení“.
A navíc nám pomůže snížit koncentraci
světelného smogu, jehož obecným zdrojem je
především zastaralé veřejné osvětlení a nasví‑
cení památek, které je u nás ale hodně střídmé,
což je fajn.

Ludmila
Řezníčková
zastupitelka
ANO 2011

Jan
Havlík
zastupitel
Změna 2018

Výměnu svítidel samozřejmě vítám.
Změna přinese úsporu provozních nákla‑
dů na spotřebu energie i vlastní údržbu.
Osvětlení bude v barevném podání blízkém
obyčejné žárovce s wolframovým vláknem.
Po několika neúspěších byla pro tuto akci
schválena dotace ze SFŽP ve výši 2 miliónů
korun. Světelný smog se ve Žďáře dlouho‑
době snažíme eliminovat tím, že používá‑
me nová svítidla omezující vyzařování svět‑

la do horního poloprostoru, na mnohých
místech je regulována intenzita osvětlení
dalšími technickými zařízeními jako napří‑
klad reduktory nebo novými LED svítidly se
zabudovanou redukcí výkonu dle požado‑
vané doby před a po astronomické půlnoci.
Snížením světelného smogu chráníme lid‑
ské zdraví. Málokdo ví, že mnoho umělého
nevhodného světla může škodit.

Každá reprodukce a obnova majetku
je potřebná a nezbytná. To platí i v přípa‑
dě výměny veřejného osvětlení popř. jeho
svítidel za modernější a úspornější. V minu‑
losti realizovaná úsporná opatření již byla
vyčerpána a technologicky překonána.
Dříve drahé technologie se staly dostup‑
nějšími. Nejsem si jistý, zda výměna svítidel
bude při špatném mnohdy havarijním sta‑
vu stožárů a rozvodů dostatečná, ale je to

dobrý začátek. Škoda, že roční 400 tisícová
úspora za elektrickou energii ani nepokryje
jiné zbytečně vynaložené rozpočtové pro‑
středky za analýzy, studie a rozumy, které
dříve zpracovávali úředníci úřadu. Pokud
úspory nebudeme rozumně investovat, ale
zbytečně utrácet, tak nikdy nedosáhneme
celkového zlepšení stavu městského ma‑
jetku. Bohužel.

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

Jan
Havlík
zastupitel
Změna 2018

Změna 2018 požaduje veřejné projednání všech petic
Každá petice si zaslouží pozornost za‑
stupitelů při veřejném projednávání. Na
zastupitelstvu jsme navrhli, aby všechny
petice byly projednávány na veřejných

Jaromír
Brychta
zastupitel
Změna 2018

SATT zaspal a zdražuje teplo
Odběratelé tepla obdrželi dopis ředi‑
tele divize Teplo SATT vlastněné a řízené
městem, který oznamuje, že od 1. 10. 2021
budou platit více. Důvodem růstu ceny
tepla je údajně skokový růst ceny emisní

zastupitelstvech a nikoliv v neveřejných ra‑
dách města. Byla to reakce na poslední dvě
petice týkající se rekonstrukce okolí kostela
sv. Prokopa a problémů žáků a rodičů na
ZŠ Švermova. O žádné nebyli zastupitelé
informováni, přestože občané se obraceli
na město, které reprezentuje přímo volené
zastupitelstvo nikoliv pouze rada města.
Pan senátor a radní Klement (KDU-ČSL)
blahosklonně zakomponoval do svého
protinávrhu usnesení námi navrhovanou
povinnost MěÚ informovat zastupitele
o došlých peticích, ale zbytek nahradil
směrnicí z roku 2005, a tak petice i nadále
bude projednávat rada na svých neveřej‑
ných jednáních. Senátor Klement tím vzká‑
zal občanům, že jejich petice rozhodne

rada města, kde stačí pět hlasů na přijetí
usnesení. Jako důvod uvedl, že odpověď
na petici je nutné odeslat do 30 dnů a tak
by se někdy muselo sejít zastupitelstvo
mimořádně. Osobně si myslím, že petice je
dostatečným důvodem pro svolání mimo‑
řádného zastupitelstva. Poslanec a radní
Zlesák (ANO) označil petice za šikanózní.
A tak se zavřenými dveřmi radnice rozhod‑
lo o petici farnosti od sv. Prokopa, kdy nad
zájmy vlastníka a těch co do kostela chodí,
byly nadřazeny sny a představy architektů
z Brna. Stejně rychle vyřídili i petici 280 ro‑
dičů ZŠ Švermova, jejíž ředitel Ptáček (ODS)
je současně radním města a tak rozhodoval
sám o sobě a svých problémech.

povolenky v průběhu posledních 5 let, kte‑
rý nemohli předpokládat, jak tvrdí. „Zvýše‑
ná cena má platit pouze poslední 3 měsíce
roku 2021. Od ledna roku 2022 by se cena
měla snížit, neboť náklady na emisní povo‑
lenky budou placeny v rámci celého roku.“
Že i tato snížená cena 2022 bude vyšší než
ta stávající však ani slovo.
Pan ředitel sděluje další „novinku“. „Od
roku 2019 připravujeme generální rekon‑
strukci kotelny Libušín. Kotelna bude vy‑
bavena moderními, vysoce účinnými ply‑
novými kotly a kogeneračními jednotkami
vyrábějícími krom tepla i elektřinu. Těmito
kroky plánujeme stabilizovat cenu tepla,
zásadně zlepšit ovzduší ve Žďáru nad Sáza‑
vou (odstavení hnědouhelných, neodsíře‑

ných kotlů ve ŽĎASu). “Pokud si myslíte, že
nás čekají lepší časy, tak jste si patrně špat‑
ně přečetli větu: „Ceny emisních povolenek
se promítají i v ostatních energetických
komoditách. Elektřina vzrostla meziročně
doposud o cca +107 %, plyn o cca +132 %.“
Takže cena tepla z plynové kotelny bude
emisními povolenkami nepřímo zatížena
stejně jako kotle na ŽĎASu. Naopak bude
třeba přičíst stamiliónové náklady na rekon‑
strukci kotelny Libušín. I o tom jsme mluvi‑
li, když jsme varovali před nákupem akcií
SATT za 80 miliónů městem. Koalice ŽŽM,
KDU-ČSL, ANO a ODS a zastupitelé placení
v orgánech SATTu to však viděli jinak.
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Zdeněk
Navrátil
zastupitel
ŽŽM

Zaslouží si „hvězda Vysočiny“, kvalitní
zázemí pro personál a pro turisty?
V posledních týdnech vzbudila ve Žďá‑
ře rozruch chystaná architektonická soutěž
na turistické zázemí kostela sv. Jana Nepo‑
muckého. Místní trápí, že zhoustne dopra‑
va, objekt bude nevzhledný a na špatném

místě. Rozumím tomu, situace zde není
jednoduchá. Je však dobré znát fakta.
Zelenou horu navštíví okolo 40 tisíc
turistů ročně. Ti se nemají kde vyčůrat,
nejbližší záchody u nového hřbitova jsou
přes 600 metrů daleko. Kastelán zde sedí
v kamrlíku asi 3 x 2 metry. Má zde všech‑
ny věci, pokladnu či propagační materiá‑
ly. Nářadí k údržbě areálu není kde uložit.
Takhle to vypadá u kostela patřícího mezi
světové památky.
Shodneme-li se, že zázemí potřebu‑
jeme, pojďme dál. Diskuse o něm probí‑
hají již roky. Když se před lety památka
vrátila církvi, dostala konečně reálnou
podobu. Jako starosta jsem se za město
k záměru přihlásil. A společně s památ‑
káři a Krajem Vysočina pak začalo hledá‑

ní vhodného místa.
Chceme, aby byla památka vidět ze
všech stran. Památkáři nám stanovili jas‑
nou podmínku – stavět pouze do výšky
600 m.n.m. a co nejblíž k zastavěnému.
S městským architektem a farností jsme
se shodli, že cesta, jak najít řešení, je ar‑
chitektonická soutěž. Ta ukáže, jak by se
zde šlo „vymotat“.
Dejme prosím architektům šanci uká‑
zat své návrhy. Poté bude možné se bavit
o dopadech na život místních. Už dnes ale
mohu slíbit, že nové zázemí bude uměřená
stavba, zásadně se nezvýší počet návštěv‑
níků a nevyroste tu další parkoviště. Ten,
kdo má nohy zdravé, by měl nahoru „puto‑
vat“, jde přece k poutnímu kostelu.

Na žádost zastupitele Jana Havlíka za Změnu 2018 je Žďárský zpravodaj dle zákona č. 46/2000 § 10 odst. 1 povinen uveřejnit
Odpověď na sdělení v zářijovém čísle Žďárského zpravodaje obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo
soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby.

Jan
Havlík
zastupitel
Změna 2018

Lhát se nemá, radí opozici.
Sami se tím neřídí?
V zářijovém vydání Žďárského zpravo‑
daje se starosta Mrkos (ŽŽM) a místosta‑
rostka Bělohlávková (KDU-ČSL) jali mora‑

lizovat nepohodlnou opozici, která nemlčí
k jejich chybám. Kritika je zdravá, jak tvrdí.
Nesmí se ale týkat jejich koalice a práce.
Místostarostka Bělohlávková (KDU-ČSL)
pranýřuje zastupitele Havlíka a manžele
Brychtovy, že nepřišli s jediným pozitivním
návrhem. Každý, kdo se podívá do materi‑
álů nebo poslechne záznamy z jednání za‑
stupitelstva, tak ví, že to není pravda. Byli
jsme to právě my, kdo navrhovali snížit po‑
platek za odpady nebo nezvyšovat popla‑
tek za psa, zabránili jsme stavbě obchod‑
ního domu na Bouchalkách, varovali jsme
před drahým nákupem 32 % akcií SATTu,
požadovali jsme veřejné projednávání pe‑
tic v zastupitelstvu atd. Paní místostarostce

Bělohlávkové se dobře spolupracuje pou‑
ze s těmi, kdo mají stejné názory jako ona
a koalice. Pan starosta píše o zhrzených
opozičních zastupitelích, a pokud oprav‑
du nechce, aby se lhaní stalo normou, jak
píše, tak by měl uvádět konkrétní příklady
lží opozičních zastupitelů. Pravdu o tom,
jak je na tom kdo s říkáním pravdy, si může‑
te udělat, když si pustíte zvukový záznam
z rozpočtových opatření ze dne 9. 9. 2021.
Obrázek si tak můžete udělat sami.

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
21. 09. 2021 celkem 20 362 občanů ČR při‑
hlášených k trvalému pobytu.
Statistika: srpen 2021 - 20 383, červe‑
nec 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
Děti narozené v červenci 2021
+ dodatečně v květnu
Patrik Šťastný
24. 05. ZR 1
Jan Jícha
29. 05. ZR 2
Rosalie Babáčková
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03. 07. ZR 3

Tomáš Kocmánek
Elisabeth Rousová
Meda Augustýnová
Tomáš Kudrna
Inna Kremláčková
Lucie Sochorová
Nela Sochorová
Antonín Straka
Denisa Břečková
Laura Kasalová

06. 07.
06. 07.
07. 07.
14. 07.
18. 07.
29. 07.
29. 07.
30. 07.
31. 07.
31. 07.

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

Životní jubilea v říjnu 2021
+ dodatečně v květnu a září
Anna Kirchnerová
15. 05. 80 let ZR 1
František Mrázek
25. 09. 90 let ZR 3
Gertruda Klimešová 06. 10. 95 let ZR 3
Karel Suchý
06. 10. 80 let ZR 7
Jaroslav Ježek
07. 10. 90 let ZR 3

Květuše Johanidesová
Jan Duchalík
Zdeněk Klát
Josef Frai
Josef Hron
Miloslav Burian
Vlasta Kosková

09. 10.
18. 10.
23. 10.
24. 10.
24. 10.
28. 10.
30. 10.

Životní jubilea v září 2021
Josef Neuvirt
01. 09.
Ludmila Novotná
01. 09.
Milada Tomanová
07. 09.
Bohumil Hrbek
12. 09.
Karel Niederhafner 18. 09.
Růžena Vydrářová 19. 09.
Bohumil Novák
20. 09.
Růžena Pejchová
25. 09.
Gratulujeme!

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

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

Příspěvkové organizace města

Městská policie
Kde je potřeba, tam pomůžeme
Mezi případy, které jsou taktéž velmi
důležité, jsou případy pomoci občanům
v jejich rozličných situacích, které jim ži‑
vot přinese. Náš pracovní tým je vždy při‑
praven poskytnout maximální možnou
pomoc, a to jak radou, aktivní pomocí,
provedením úkonu, zákroku, zásahu
apod. Naším cílem je vyřešení problému
s tzv. dobrým koncem.
Uříznutý prst
Mezi tyto případy plně patří oznáme‑
ní z konce minulého týdne. Na linku 156
se k nám dovolal muž z Bystřicka. Ten
kolegyni sdělil, že si právě na pile uřízl
prst. Muž byl v šoku, kolegyně jej po te‑
lefonu naváděla k provedení úkonů, aby
bylo zastaveno krvácení a neupadl do
bezvědomí.
Při tomto druhá kolegyně kontak‑
tovala záchrannou službu a policii ČR
z Bystřice, kteří též okamžitě vyrazili
na místo. Konverzace s občanem trvala
dlouhých 12 minut, než se na místo do‑
stavila záchranka.
Uvízlá dáma na vozíčku
Dále je to případ z konce minulého
měsíce, kdy nás v odpoledních hodinách
kontaktovala občanka s žádostí o pomoc.
Jednalo se o dámu na vozíku, která uvízla
v pískové cestě při rekonstrukci povrchů
na místním hřbitově. Bohužel tam byla
sama a neměl jí kdo pomoci. Hlídka oka‑
mžitě poskytla pomoc, z písku ji vyprostila
a pomohla jí s odjezdem.
Odpočinek před sousedovou garáží
Případ, který je pro běžné občany méně
pochopitelný, pro nás bohužel rutinní, se
stal taktéž koncem minulého měsíce a to
kolem 22. hodiny v prostoru garáží v ZR 3.
Na základě oznámení vnímavého občana
jsme vyjížděli k ležícímu muži. Po příjezdu
na místo jsme vyjma ležícího muže zjistili
i jeho otevřenou garáž. V této se nacháze‑
lo motorové vozidlo, běžné věci, které pat‑
ří do garáže, ale i rozpité láhve od tvrdého
alkoholu a piva.
Asi 40letý aktér tohoto incidentu si ale
v tomto případě vybral pro svůj takzvaný
odpočinek prostor sousedova nájezdu
do garáže. Zvláštní volba, ale vzhledem
k jeho stavu, který hlídka popisovala, po‑
chopitelná. Po probuzení byl muž z naší
asistence poměrně překvapen. Pod dohle‑
dem hlídky si svůj majetek zajistil a hlídka
jej nasměrovala do místa jeho nedalekého
bydliště, kam pod dohledem řádně dora‑
zil. I v tomto případě jsme jeho výkon oce‑
nili v blokovém řízení.
Martin Kunc
vedoucí městské policie

Sběr a likvidace nebezpečného ostrého
zdravotnického odpadu
Město vyšlo vstříc občanům, kteří
musí doma nakládat se zdravotnickým odpadem - ostrý odpad. Nově je
možné tento odpad odevzdat v laboratoři Medila ve 2. patře Polikliniky ve
Žďáru nad Sázavou a to vždy ve středu
od 12.00 do 14.00.
„Do nedávna neměli lidé žádnou možnost, jak se tohoto odpadu bezpečně
zbavit. V důsledku toho se objevoval v popelnicích a představoval riziko pro pracovníky při dalším nakládání s komunálním
odpadem,“ uvádí Martin Mrkos, starosta
města. „Rozšíření služeb o zajištění sběru
a likvidace zdravotnického odpadu bylo
jednou z podmínek při výběru nového pro-

vozovatele laboratoře v poliklinice,“ dopl‑
ňuje starosta.
„Typickým příkladem ostrého nebezpečného zdravotnického odpadu jsou jehly a injekční stříkačky, které používá řada
lidí pro aplikaci léků,“ říká Marcela Vávro‑
vá, zástupce vedoucí laboratoře Medila
ve Žďáru nad Sázavou. A dále upřesňuje,
jakým způsobem sběr probíhá: „Klient po
zazvonění v laboratoři předá odpad přímo
do speciální nádoby určené pro sběr nebezpečného ostrého odpadu, schváleným
mobilním zařízením je odpad ještě ve stejný den transportován k likvidaci.“
Služba je spuštěna od 1. dubna.

(red)

SOBOTA
14:00 - 17:00

Den
2.10.
h
c
Otevrený ACTIVE CLUB
DOLNÍ 3
Dverí

PRIJD SI ZDARMA VYZKOUSET

NERF
SLACKLINE

STREET DANCE
JUMPING
POSILOVNA
PARKOUR
LEGO
KREATIV
BREAK DANCE
SQUASH
PR

EZ
S S UVKY
EBO
URCENO PRO ZÁJEMCE OD 4 DO 19 LET
U
Na akci dodrzujeme vsechny zdravotne-bezpecnostní narízení - dezinfekce, rousky
VÍCE INFORMACÍ
ACTIVEZDAR.CZ / / TEL.: 731 674 620
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Mladá aranžérka měla „nakročeno“ do Senátu

Cena Talent Vysočiny pro rok 2021 putuje Františku Troubilovi
z Gymnázia Žďár nad Sázavou

Žáci Střední školy obchodní a služeb
SČMSD, Žďár nad Sázavou se pravidelně
účastní nejrůznějších soutěží a přehlídek
svých oborů na krajské i celostátní
úrovni. Mají tak možnost porovnat svoji
řemeslnou úroveň s žáky jiných škol, a to
je velmi dobrá motivace pro jejich další
profesní rozvoj. Důležité také je na vlastní
oči sledovat trendy jednotlivých oborů,
protože vývoj v tomto ohledu je velmi
dynamický.
Vážíme si proto každého ocenění, které
žáci našich učebních oborů získají. I když prá‑
vě minulá doba podobným aktivitám příliš ne‑
přála, jedno významné ocenění se naší žákyni
Barboře Kynclové podařilo získat.
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy
a Slezska vyhlašuje každoročně tradiční sou‑
těž „Mladý řemeslník roku.“ Po splnění nároč‑
ných kritérií, kterými jsou zejména úspěšná
účast v národních kolech dovednostních sou‑
těží, výborný prospěch a celkové hodnocení
dosažených studijních výsledků, je možno
žáky do soutěže přihlásit. Na základě nominací
z jednotlivých středních škol Sdružení soukro‑
mých škol potom vybere 25 nejlepších žáků –
mladých řemeslníků. Za rok 2020 se tohoto
ocenění dostalo Barboře Kynclové, absolvent‑
ce učebního oboru Aranžér. Barbora zvítězila
v celostátní soutěži mladých aranžérů v Čes‑
kých Budějovicích na soutěži AR Junior. Zde
vybojovala prvenství v kategorii úprava stolu
pro dvě osoby na téma „Oslava svátku žen.“
Barbora je velmi kreativní a svými originálními

Cena Talent Vysočiny je každoročně udělována v pěti kategoriích talentovaným
žákům základních a středních škol Kraje Vysočina, kteří dosáhli významných
úspěchů v celostátních i mezinárodních
vědomostních, uměleckých nebo sportovních soutěžích. Žďárské gymnázium
nominovalo v loňském školním roce hned
několik studentů a studentek, z nichž se
František Troubil a Karel Pročka dostali
do užšího výběru pěti nejlepších ve své
kategorii. Prvně jmenovaný v kategorii
Humanitní obor základní školy zvítězil.

Vítězná aranžérská instalace Barbory Kynclové

Foto: Střední škola obchodní a služeb SČMSD

nápady se vždy od ostatních žákyň odlišovala.
Slavnostní předání ocenění mělo pro‑
běhnout jako každoročně v sídle Senátu
Parlamentu České republiky na Malé Straně
v Praze. Akce spojená s prohlídkou staroby‑
lého Valdštejnského paláce včetně jednacího
sálu je nezapomenutelným zážitkem, který
již několik žáků naší školy v minulosti zažilo.
Bohužel vzhledem k pandemické situaci byla
tato slavnostní akce zrušena, a tak jsme pře‑
dali toto prestižní ocenění na půdě naší školy.
Úspěch Barbory to ovšem nijak nesnižuje a jde

všem ostatním žákům příkladem. Vždyť vývoj
v poslední době ukazuje, že šikovné řemeslné
ruce budou mít vynikající uplatnění a na trhu
práce budou stále žádanější. Zdá se, že už to
začíná chápat i značná část naší společnosti,
která si na nedostatek kvalitních řemeslníků
stále naříká, a to od malých zákazníků až po
zaměstnavatele velkých společností. Řemes‑
lům se zkrátka blýská na lepší časy.

že balon se sondou, který bude vypuštěn, už
nikdy nikdo nenajde, takže i přesto, že se
povede vše na jedničku, jsou i ztráty. Projekt
nabízí spoustu dalších tvůrčích činností. Děti
během projektu pracují na pilotním deníku,
kde si zaznamenávají, co se jim povedlo či
nepovedlo při sestavování sondy a při práci
v kolektivu. Dále vypracovávají pracovní listy, které využijí i někteří pedagogové na naší
škole,“ dodává paní učitelka.
Sice jsme se těšili, že budeme naši son‑
du hledat v přírodě, na louce, v lese nebo
ve vodě, ale i Pardubice měly svoje kouzlo.
Třeba přesvědčit nevěřícího pána, aby nás
pustil na svoji zahradu se zdůvodněním,
že jsme v Praze vypustili balon se sondou
a ta dle našeho výpočtu mu spadla do zá‑
honu, bylo docela těžké. Ale postupně roz‑
tál, když viděl naše radostné poskakování
a objímání se u nalezené sondy, která mu
připomínala míč na házenou a když dostal
náš školní kalendář s věnováním od celého
našeho vědeckého týmu.
Nyní už jsme ve škole a v hodinách
zbývá analyzovat všechny získané údaje
o teplotě, tlaku, hustotě, fotografie a mno‑

ho dalšího. Pěkné to bylo. Navíc žáci dosta‑
li v Praze velkou pochvalu za dokonalou
přípravu k vypuštění sondy, za aktivitu na
místě, a proto byli odměněni i neplánova‑
nou exkurzí spojenou s poznávačkou všech
hydrometeorologických měřících předmě‑
tů a zařízení.

Radka Pospíchalová
Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Dotkli jsme se vesmíru
„Už jsme vysoko, 36 kilometrů, to je
zatím nejvíce, co se školám podařilo!
Pravděpodobně ale balon brzy praskne a začne volný pád z mrazivé zóny,
který bude brzdit pouze malý červený
padáček. Připojeni jsme, rychle zaměřte anténu a budeme sledovat, kam naše
sonda dopadne,“ předal pokyny žákům
na nejvyšším kopci u Přelouče učitel
František Večeřa.
Ten spolu s kolegyní Šárkou Bergero‑
vou připravoval žáky několik měsíců na
vyvrcholení výjimečného projektu, kterého
se zúčastnilo 45 škol z celé republiky. Ta
k tomu dodává: „Povedlo se nám děti motivovat a zapojit do něčeho netradičního a nového. Úkolem 15 zapojených žáků 7. a 9. ročníku bylo sestavit sondu do stratosférického
balonu. Se sondou se 15. září vydali do Prahy
k atraktivní realizaci projektu. Balon je totiž
možné vypustit kvůli bezpečnosti letového
provozu pouze zde, v Českém hydrometeorologickém ústavu, následují 3 hodiny letu,
monitorování a poté, co sonda dopadne na
zem, ji musí děti vypátrat. Může se klidně stát,

18

Školství, Kultura

Jaroslav Ptáček, ZŠ Švermova 4

Vypouštění sondy

Foto: ZŠ Švermova

František Troubil po vítězstvích
v okresním a krajském kole Olympiá‑
dy v německém jazyce reprezentoval
žďárské gymnázium a celý Kraj Vysočina
v republikovém finále, které proběhlo
on-line formou a ve kterém poměřil své
jazykové dovednosti s nejlepšími němči‑
náři všech krajů České republiky v ka‑
tegorii IIB (studenti kvarty a víceletých
gymnázií). Bylo z toho výborné 5. místo.

Student loňského třetího ročníku Karel
Pročka uspěl na celostátní úrovni hned ve
dvou soutěžích. V dějepisné olympiádě po
1. místě v krajském kole obsadil 18. místo
v kole ústředním. V soutěži SOČ (Středo‑
školská odborná činnost) skončil s prací na

Předávání ocenění Talent Vysočiny Karlu Pročkovi

téma Terénní průzkum středověkého mon‑
tánního komplexu Havírna u Štěpánova nad
Svratkou v celostátním kole v kategorii Geo‑
logie a geografie na výborném 2. místě.
Klára Ptáčková
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Foto: Active SVČ

Slavnosti znovuotevření Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře a ukončení další etapy oprav
Výrazná část oprav poutního kostela na
Zelené hoře se blíží ke svému ukončení.
Koncem října je při této příležitosti naplánováno slavnostní znovuotevření kostela.
V uplynulých letech došlo ke zcela zásadním opravám: byla dokončena obnova fasády a výměna či restaurování výplní oken.
Dokončeny byly i práce na obnově pout‑
ní louky včetně přístupových tras ke kostelu
uvnitř areálu. V těchto dnech se dokončuje re‑
staurování plastické výzdoby interiéru, vnitřní
štukové výzdoby a dlažba, přičemž právě pod‑
laha je nejsložitějším úkolem, který je v procesu
obnovy řešen. Výroba dlažby probíhala zcela
ručním způsobem v prostředí malé manufak‑
tury. Vyráběny byly dlaždice několika tvarů
v barevných odstínech cihlové, okrové a černé.
Kompletním restaurováním prošlo také všech
pět oltářů, dvě kaple v ambitech byly vydláždě‑
ny mramorovou dlažbou, která po dlouhá léta
sloužila v interiéru kostela.
Poutní kostel bude tedy opraven a v nejbližší
době se práce přesunou na obnovu ambitů.
Slavnost znovuotevření a požehnání kostela sv. Jana Nepomuckého
Při příležitosti dokončení oprav kostela uspo‑
řádá farnost Žďár nad Sázavou II – Klášter slav‑
nostní znovuotevření kostela. Program bude
rozdělen do několika kulturních a duchovních
akcí, aby se lidé mohli prostřídat a v klidu se se‑
známit s průběhem a výsledkem prací.

Program znovuotevření
Pátek 22. října
18.00 - setkání se zástupci firem, re‑
staurátorů, NPÚ, obecní a krajské samo‑
správy a dalších hostů zapojených aktiv‑
ně do oprav poutního kostela.
Sobota 23. října
16.30 - Mše svatá s obnovou po‑
žehnání poutního kostela - cele‑
bruje pomocný biskup brněnský
a generální vikář Brněnské diecéze
Mons. Pavel Konzbul.

Podvečerní Zelená hora

Liturgii hudebně doprovází Horácká
muzika, po mši svaté seznámení s opra‑
vami a jejich průběhem
Neděle 24. října
15.30 - otevření poutního koste‑
la pro širokou veřejnost - koncert só‑
listů z Nepomuku, návštěva delegace
Matice sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku.
18.00 - večerní koncert mužského sboru
Vocatus Ecumenicus.
Vladimír Záleský
farář farnosti Žďár n. S. II - Klášter

Foto: Aleš Motejl
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Která osobnost by si zasloužila
Cenu města Žďáru nad Sázavou?

Na podzim
je v kině prima!

Již sedmým rokem mohou Žďáráci
a místní firmy nominovat osobnosti na
Cenu města Žďáru nad Sázavou. Nominaci na ocenění města je třeba zaslat
do konce letošního roku dle instrukcí
dále v článku.

Skončilo nám kalendářní léto a dny se krá‑
tí. A to je nejlepší čas na pořádný biják, který
nám zpříjemní podzimní večery. A bude se na
co dívat.
Po několika odkládaných premiérách se
rozloučí Daniel Craig s rolí Jamese Bonda ve
filmu Není čas zemřít.
Nemůžete si nechat ujít také unikátní do‑
kument Karel, který je vzpomínkou na legen‑
du české pop music Karla Gotta a který vás
nezklame. Milovníci filmařského umění studia
Marvel se mohou těšit na Toma Hardyho ve
filmu Venom 2: Carnage přichází.
Po dlouhé době je v nabídce premiér také
historický výpravný film Ridley Scota Poslední
souboj, ve kterém se představí například Matt
Damon, či Ben Affleck. Milovníci sci-fi již určitě
netrpělivě vyhlížejí premiéru dobrodružného
kultovního snímku Duna a čekají vás také dva
pořádné horory, a to Halloween zabíjí a Paroží.
Seniorům promítneme za zvýhodněné
vstupné Zátopka a rodiče s dětmi zveme na‑
příklad na český animák Myši patří do nebe.
Čtenáři zbystří při dokumentu s názvem
Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti
a Woody Allen by vás rád viděl na své novince
Festival pana Rifkina.
To a mnoho dalšího vás čeká v říj‑
nu v Kině Vysočina. A my se na vás
moooc těšíme.

V letošním roce bylo ocenění uděleno
JSDH a SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek –
za dlouhodobou prospěšnou činnost ve
prospěch ostatních občanů města a okolí.
Předání ocenění hasičům proběhlo v rámci
Slavností jeřabin na Futrování na Farských.
Koho můžete na Cenu města nominovat?
Cena města Žďáru nad Sázavou je udě‑
lována občanům města jako morální oce‑
nění za významné zásluhy, především v ob‑
lastech kultury, sportu, vzdělávání, vědy
a veřejného života.
Ocenění může být rovněž uděleno za
mimořádné činy spojené s osobním hr‑
dinstvím občanů města, kteří se zasloužili
o záchranu lidského života nebo zdraví
občanů města. Ve výjimečných případech
může být ocenění uděleno i osobám, které
nejsou občany města Žďáru nad Sázavou.
Tato výjimka musí však být řádně odůvod‑
něna. V jednom kalendářním roce může
být ocenění uděleno maximálně jedné
osobě, nebo jednomu kolektivu.
Ocenění může být uděleno pouze jed‑
nou; opakované udělení není přípustné.
Ocenění může být též uděleno in me‑
moriam.
Kdo může podat návrh na ocenění vybrané osobnosti?
Návrhy na udělení ocenění mohou podá‑
vat občané města nebo firmy sídlící ve Žďáře

Letos ocenění zámečtí hasiči

Foto: Matěj Papáček

nad Sázavou, a to jak osobně, tak i prostřed‑
nictvím členů zastupitelstva města.
Jak můžu podat návrh?
Návrhy mohou být podávány dvěma
způsoby. Buď v listinné podobě na adre‑
su Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žiž‑
kova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou,
v obálce označené „Ocenění za zásluhy“,
nebo v elektronické podobě na adresu
meu@zdarns.cz s předmětem „Ocenění za
zásluhy“. Ocenění bude vždy uděleno na
základě návrhů přijatých v předcházejícím
kalendářním roce.
Co musí platný návrh obsahovat?
Každý návrh musí obsahovat jméno
a příjmení navrhované osobnosti, popřípa‑
dě bydliště či jiné kontaktní údaje, jsou-li
navrhovateli známy; dále odůvodnění ná‑
vrhu v rozsahu minimálně půl normostra‑
ny (900 znaků). Navrhovatel musí uvést své
jméno a příjmení (firmy uvedou název), ad‑
resu a kontaktní telefon, případně e-mail.

Kultura

Slavnosti jeřabin 2021 jsou za námi

www.dkzdar.cz
www.facebook.com/kinovysocina/

Kdy proběhne předání ocenění?
Ocenění bývá starostou města předá‑
váno zpravidla v červnu při příležitosti Dne
Žďáru. Více informací naleznete na webu
města www.zdarns.cz.

Slavnosti jeřabin jsme v novém rozjeli
už v loňském na kulturu dost komplikovaném roce. I tak ale bylo letos
na co navazovat a snad sami návštěvníci slavností naznali, že mají jeřabiny
dobře našlápnuto i do dalších let.
Celé Slavnosti jeřabin nesly podtitul
„Ferrea Millennia – Kovová tisíciletí“
a kov se prolínal snad každou akcí…
Na výstavách, procházkách i přednášce
jste se dozvěděli více o historii kovu
nejen v naší oblasti. Speciální výsta‑
va je věnovaná firmě ŽĎAS, která letos
slaví 70. výročí. Zrovna tuhle výstavu
v Regionálním muzeu můžete navštívit
až do 14. listopadu.
Zahájení v chladu a dešti
Zahájení se sice neobešlo bez drobné
změny, kdy byl koncert Petry Hapkové
kvůli vrtkavému počasí přesunutý do
Staré radnice to ale atmosféře naštěs‑
tí neubralo. V neobvyklém prostředí
Rezidence Veliš zahrál swingové verze
různých písní Pirate Swing Band, zazněl
opravdu pestrý mix od Včelky Máji až po
Davida Bowieho.
Děti i rodiče se vyřádili
Jedna celá neděle patřila dětem
a jejich Alotriím na humnech. Sešla se
nejen spousta dětí s rodiči, ale k naší
radosti dorazili často i prarodiče, kteří
si zavzpomínali na dětská léta a pro‑
hnali obruč, odpálili špačky nebo si
zacvrnkali kuličky. Byl to první pokus
o akci tohoto typu a podle reakcí ná‑
vštěvníků s ní můžeme jistě pokračovat
i v dalších letech.

Cvrnkání kuliček na Alotriích na humnech

Slavnosti uzavřelo Futrování na Farských
Vyvrcholením Slavností jeřabin byl stej‑
ně jako loni street food festival Futrování
na Farských. I letos se jednalo o nejúspěš‑
nější akci s nejbohatším programem. Lidé
ochutnali všemožné exotické dobroty o
cvrčků po jamajskou kuchyni a Circus Pro‑
blem rozpohyboval celý dav.
„Za organizátory bych rád na prvním
místě poděkoval všem lidem, kteří na akce
chodili. Takový festival se připravuje více
než rok a vidět pak spokojené tváře je největší odměna.

Foto: Matěj Papáček

Ceníme si ale i konstruktivních výtek
a negativních reakcí. Je to vodítko, čeho se
vyvarovat a co zlepšovat. Už nyní máme nápady na další rozvoj pro příští rok. Rozhodně
patří naše díky i kolegům a partnerům, bez
kterých by se akce neuskutečnily. Velký kus
práce odvedli kolegové z Regionálního muzea a s Active SVČ jsme vytvořili skvělý tým
jak pracovně, tak lidsky. Podpořily nás i firmy
ŽĎAS a Medin, kterým také děkuji.“, uvádí
Petr Sedlák, vedoucí odboru školství, kul‑
tury, sportu a marketingu.
(red)

(red)

Stovky fotografií z historie ŽĎASu na jedné výstavě
Na výstavě 70 let ŽĎASu a lidé můžete
zhlédnout 350 fotografií z historie společnosti, na které vyrostl Žďár tak jak ho
známe. Fotky i další exponáty jsou k vidění v Regionálním muzeu města Žďár
nad Sázavou až do 14. listopadu.
K vidění jsou fotky již ze samotné výstav‑
by závodu, budování nového Žďáru až po
společenský a kulturní život nejen továrny,
ale do velké míry samotného města.
Unikátní pohled na Žďár skýtá i troj‑
rozměrná mapa města, v takové podobě,
v jaké ho plánovali architekti a urbanisti
v 50. letech.
Výstavu můžete navštívit od úterý do ne‑
děle v otevírací době Regionálního muzea.
(red)
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Průvodce Miloslav Loupaur s návštěvníkem výstavy hledá známé tváře

Foto: Matěj Papáček

Futrování na Farských zaplnilo celý park, úspěch slavila i kovozoo

Foto: Hana Vykoukalová
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Inzertní příloha

Zaostřeno na Žďár 2021

IX. Zaostřeno na Zelnou horu
(zasílejte do 22. října 2021)

Na červen a červenec jsme pro vás vypsali téma Zaostřeno
na Zelenou horu. Fotografie na soutěžní téma zasílejte do 22. říj‑
na 2021 na e
‑mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz.
Do předmětu e‑mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2021. V e‑mai‑
lu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a tele‑
fonní kontakt. Více informací, fotografická témata na celý rok
a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e‑mail:
zaostrenona@zdarns.cz.

ONDRA HLEDÁ
PARŤÁKY
MONTÉRY
ELEKTROMECHANIKY
SVÁŘEČE
STROJNÍ ZÁMEČNÍKY
KONSTRUKTÉRY

566 657 209
personalistika@del.cz

www.kariera.del.cz
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Vyhodnocení!

VIII. Zaostřeno na Slavnosti jeřabin

V září 2021 bylo do soutěže zaslány 4 fotografie s temati‑
kou Zaostřeno na Slavnosti jeřabin. Vítězem květnového
kola fotografické soutěže se stal Václav Šubrt. Gratulujeme!
Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma poukázkami
do Kina Vysočina.
Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Změna programu vyhrazena.
DĚTEM
sobota 2., 9., 16. a 23. října, 14.00-17.00
Tvořivý zámek /ZŽ/
neděle 3. října, 15.00
Lollipopz – Velká show /DK/
pátek 8. října, 18.00-22.00
PoNOCování S ANDERSENEM /KMJS/
středa 27. října - pátek 29. října, 8.00-16.00 /ZŽ/
Chytrá ruka - Truhlář a hrnčíř, Knihař, Brašnář a Tkadlec
čtvrtek 28. října - sobota 30. října, 8.00-16.00
Zámecký podzimní kemp /ZŽ/
SENIORŮM
pondělí 4. října a 18. října, 8.00-11.30
Knihovna seniorům /SP/
pondělí 11. října, 9.00
Alzheimer poradna Vysočina /SP/
úterý 12. října 26. října, 9.00-10.00
Koordinační cvičení s Romanou Sochovou /SP/
čtvrtek 14. října, 9.00-11.00
Kolem řeky Sázavy až na zámek /SP/
DUCHOVNÍ AKCE
sobota 16. října, 19.00-21.00
Nikodémova noc /BZPM/
DIVADLO
neděle 31. října, 19.00-20.10
Trnová koruna Karla Havlíčka Borovského /ZŽ/
KONCERTY
úterý 5. října, 19.00
Radůza /MD/
úterý 12. října, 19.00
Žďárské interference – Steve Clarke Trio /RKF/
neděle 17. října, 20.00-22.00
W. A. Mozart – Bastien a Bastienka /PZŽ/
neděle 24. října, 18.00-19.30
Janáčkovo kvarteto – Koncert k výročí vzniku ČSR /PZŽ/

neděle 3. října, 10.00-18.00
Chytrá ruka /ZŽ/
středa 13. října, 8.00-15.00
Jarmark regionálních produktů /PDK/
sobota 16. října, 8.00-11.30
Žďárský farmářský trh /NR/
úterý 19. října, 19.00
Screamers – Poslední zvonění /MD/
čtvrtek 21. října, 18.00
Promítej i Ty! – Projekt babička /KMJS/
čtvrtek 27. října, 16.00
Den vzniku Československa – Pietní setkání /NR/
sobota 30. října, 10.00-19.00
Den dýní /ZŽ/
sobota 30. října
Huhufilmfest /ZŽ/
10.30 Freonový duch, 15.00 Valerie a týden divů,
17.00 Upír z Feratu, 19.00 Krvavý román
VZDĚLÁVACÍ AKCE
čtvrtek 7. října, 16.00
Vůně kávy propojuje planetu /HK/
čtvrtek 7. října, 17.00
Po stopách vojáků z Vysočiny v Karpatech 1915 /KMJS/
sobota 9. října, 14.00-17.00
Víkendové Vykresli se z toho /KMJS/
úterý 12. října - čtvrtek 14. října
Národní konference Venkov /DK/
čtvrtek 14. října, čtvrtek 21. října
Chytrá ruka – Šití na stroji, Truhlářství /ZŽ/
čtvrtek 14. října, 14.30-16.30
Čtení není nuda aneb dílna čtení v praxi II /KMJS/
středa 20. října
Doc. Petr Hrubý (ÚAM FF MU) – Proměny středověké krajiny
v srdci státu posledních Přemyslovců /ZŽ/

pondělí 25. října, 19.00
Luboš Pospíšil & 5P /RTK/
Žďárské interference – Bee Bakare Trio /RKF/

VÝSTAVY
neděle 28. srpna - neděle 14. listopadu
ŽĎAS 70 let a lidé /RM/

KULTURNÍ AKCE
Dny otevřených ateliérů
sobota 3. října, 10.00-15.00 Keramika Bára
sobota 3. a neděle 4. října, 9.00-16.00 Atelier Skame

pondělí 4. října - sobota 30. října
60 let Fotoklubu Český Krumlov /KMJS/
Antonín Vystrčil – Moje cesty /ČD/
úterý 5. října - pondělí 31. ledna 2022
V. B. Homolka – Výslovný zákaz dalšího opisování /ZŽ/

BZPM – bazilika Nanebevzetí P. Marie, ČD – Čechův dům, DK – Dům kultury, GSR – Galerie Stará radnice, HK – Husova kaple,
KMJS – Knihovna Matěje Josefa Sychry, MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky, PDK – prostor před Domem kultury,
PZŽ – prelatura Zámku Žďár, RKF – Rebel Klub Na Farských, RM – Regionální muzeum, RTK – Retro kavárna Krystal,
SP – Senior Point v knihovně, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou

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

