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Vážení spoluobčané,
psát úvodníky pro vás je pro mě velkým 

svátkem a píši je s pokorou a vědomím, že 
se svět nenachází v období šťastných let. Za‑
sáhla nás covidová léta, která sama o sobě 
dala lidstvu vědět, jak jsme zranitelní.  A aby 
toho nebylo málo, v Evropě propukla válka. 
Je mi smutno z toho, že v roce 2022 lidstvo 
nedokáže najít společnou cestu. A když ne 
společnou, tak alespoň cestu vedle sebe. 

Přes všechny zmíněné obtíže se městu 
daří. Snažíme se investovat hodně práce a 
peněz do veřejného prostoru, připravujeme 
stavby dostupných bytů a připravili jsme 
pro vás i parcely na stavbu řadových rodin‑
ných domů. Připomínám, že rezervace na 
parcely bude dne 12. září na odboru majet‑
koprávním. Naplno také běží kulturní léto, 
které ani v září nekončí. Celý rok oslavuje‑
me velkou událost vysvěcení 300 let koste‑
la Svatého Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře, ke kterému se váží barokní témata. 
Září začíná 3. září Sousedskou slavností na 
Klafaru, 4. září pokračují vloni velmi úspěš‑

ná Alotria na humnech. Můžete zhlédnout 
nádhernou výstavu na Staré radnici Hvězda 
mezi hvězdami nebo 17. září zavítat na Far‑
ská humna a „nafutrovat“ se dobrým jídlem. 
Každý si v bohatém programu určitě vybe‑
re. 

V  další části úvodníku bych chtěla pře‑
devším poděkovat. Poděkovat za možnost 
být součástí vedení města a za možnost 
spolupracovat s mnohými z vás. Bylo mi ctí 
sloužit městu a jeho občanům. Městu, které 
se za osm let, kdy jsem součástí jeho smě‑
řování, posunulo směrem k městu s jednou 
z nejlepších adres v České republice. Máme 
město transparentní, město zelené, zdravé 
a akční. Město s  mnoha aktivitami, ať už 
sportovními či kulturními. Máme město, 
kterému samozřejmě chybí některé věci 
k dokonalosti, ale tak už to v životě chodí, že 
ne vše se podaří hned a okamžitě. Vnímám, 
co vše je ještě potřeba udělat, a pokud do‑
staneme od vás možnost, budeme v  naší 
práci pokračovat. Chtěla bych samozřejmě 
poděkovat i našim koaličním partnerům, se 
kterými máme podobné nastavení. Nechci 
v tomto úvodníku vyhodnocovat naši práci. 
Vy jste ti, kdo vystaví celé koalici vysvědčení 
a jste také těmi, kdo si může ve svobodných 
volbách vybrat lidi, kteří povedou vaše měs‑
to do dalších let. Vše je ve vašich rukou. 

Vážení spoluobčané, víte dobře, jak 
nerada píši o negativních věcech. Ale ten‑
tokrát musím. Před volbami se objevila 
spousta nepravdivých tvrzení, která jsou ale 
pouhou zlovolnou myšlenkou a nezaklá‑

dají se na pravdě. Napadají nejen nás, kdo 
se rozhodli jít se svojí kůží na trh a věnují 
se věcem veřejným, ale i naše rodinné pří‑
slušníky. Je to špína a ubohost, která svědčí 
o bezcharakterních lidech.

 Přeji vám šťastnou ruku ve volbách a ať 
to dopadne, jak chce, vy budete těmi, kdo 
zvolí budoucnost našeho města ve svobod‑
ných volbách. A to není ve světě samozřej‑
mostí, takže máme obrovské štěstí, že my si 
zvolit můžeme! 

Vše dobré a hodně štěstí!

Slovo místostarostky města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Dům sociálních služeb se představí veřejnosti
Nový Dům sociálních služeb na Dvo-
řákově ulici poskytne přístřeší lidem 
bez domova a usnadní jim cestu z ulice 
k  samostatnému životu� Veřejnost si 
ho bude moci prohlédnout 13� září od 
16�00 do 18�00�

“Chceme lidem představit budoucí služ-
by. Pomoc lidem v těžké životní situaci je 
prospěšná pro celou společnost a věříme, 
že i přes počáteční nedůvěru místních pů-
jde vše hladce,” říká místostarosta města 
Rostislav Dvořák.

Postupně se připravuje stěhování 
Azylové ubytovny pro muže na Brodské 
ulici, tam služba sídlila posledních třicet 
let. V Domě sociálních služeb bude nově 
noclehárna, služba tohoto typu na Žďár‑
sku chyběla. Kancelář budou mít v ob‑
jektu také asistenti prevence kriminality 
městské policie. (red) Dům sociálních služeb si veřejnost prohlédne během dne otevřených dveří Foto:  MěÚ Žďár n. S.

Biskup Braida a kostely opata Vejmluvy
V  roce 1719, po nalezení domnělého jazyka 
budoucího světce Jana Nepomuckého, 
přistoupil opat Vejmluva k  realizaci svého 
dávného snu, stavbě Janovi zasvěceného 
chrámu� Tři roky poté, ačkoliv zelenohorský areál 
nebyl ještě dokončený, pozval biskupa Braidu 
k slavnostnímu aktu posvěcení poutního kostela 
a kostelů v Horní Bobrové a ve Zvoli�

Předně si musíme říct, že posvěcení a vysvěcení 
není totéž. Vysvěcení se týká živé osoby, která může 
být například vysvěcena na kněze. Posvěcení se týká 
neživých objektů, například staveb. Aby mohl kostel 
sloužit k bohoslužbě, je nutná jeho benedikace, tedy 
akt žehnání, kterého se může zhostit každý kněz. Po‑
svěcení čili konsekraci smí učinit většinou pouze bis‑
kup. Mnemotechnickou pomůckou nám může být, 
že se každoročně slavívalo posvícení, nikoliv vysvíce‑
ní. Ke konsekraci docházelo i několik let po dostavbě 
kostela, čehož příkladem může být kostel v  Horní 
Bobrové. A aby to nebylo tak jednoduché – v sou‑
časnosti se termíny upravily tak, že pro předměty 
náboženské úcty se užívá výraz žehnání (benedictio), 
osoby a předměty posvátného kultu se světí (con‑
secratio, například křižmo – svěcený olej) a kostely se 
zasvěcují (dedicatio).

Biskup Braida
František Julián hrabě Braida di Ronsecco e Cor‑

nigliano se narodil v  roce 1654 ve Znojmě. V  roce 
1681 se stal knězem a 4. července 1703 titulárním 
biskupem hipponským a světícím biskupem olo‑
mouckým. Zemřel 26. července 1729 v Olomouci po 
48 letech kněžství a bez 22 dnů po 26 letech v úřadu 

světícího biskupa. Rodina měla italský původ, jeho 
otec Julián se dvěma bratry vstoupil za třicetileté vál‑
ky do služeb Habsburků, stal se císařským generálem 
a roku 1670 hrabětem. Z Vrchlického balady známý 
lakomec hrabě Breda, majitel panství Kácov, pochá‑
zel z  braniborského rodu údajně s  nizozemským 
původem, s biskupem měl pouze podobné příjmení.

Olomoucký biskup kardinál Schrattenbach, který 
byl v  letech 1719–1721 místokrálem v Neapoli, byl 
časově velmi vytížen záležitostmi vídeňského dvora. 
Posvěcení kostelů na panstvích žďárského kláštera 
se tak místo něj ujal světící biskup Braida. Ten byl 
osobně zapojen do procesu Nepomukovy kanoni‑
zace jako iudex delegatus, delegovaný soudce, který 
vyslechl ve své domácí kapli v Olomouci přísežně 
navržené svědky a prošetřil jejich výpovědi. V době 
posvěcení Zelené hory měl tento duchovní za sebou 
velmi plodný život, během nějž posvětil již devět kos‑
telů a 53 378 biřmování, 1 708 svěcení kleriků, 1 746 
levitů, 1 658 jáhnů, 1 698 kněží. Biskupskou mitru od 
něj přijali biskupové darský, královéhradecký a olo‑
moucký, do úřadu uvedl 15 proboštů a prelátů.

Zelená hora
Návštěva devětašedesátiletého biskupa se stala 

mnoho dní trvající slavností, které se zúčastnili četní 
vznešení hosté. Prvním ze tří vrcholů jeho návštěvy 
bylo posvěcení zelenohorského kostela v  neděli 
27. září 1722, přičemž Jan Nepomucký byl blahoře‑
čen teprve před rokem, 31. května 1721 a na svato‑
řečení si musel počkat až do 19. března 1729. Trva‑
lou památkou na posvěcení byly konsekrační kříže 
na stěnách kostela, tedy místa pomazaná křižmem, 
kterých bývalo dvanáct, ale mohly být i jen čtyři. Křiž‑
mem byla na pěti místech – uprostřed a v rozích – po‑
mazána i oltářní menza.

Slavnostní řeč, kterou pronesl měřínský farář Ja‑
kub Felix Jan Pacher, nechal o rok později ve sborníku 
Risus Sarae vydat opat Vejmluva tiskem. Dozvídáme 
se z ní mnoho zajímavého nejen o Janu Nepomuc‑
kém, ale také o tehdejším žďárském klášteře a o sym‑
bolice zelenohorského areálu, jehož dnešní vzhled 
se od toho barokního liší. Jiné jsou například střechy, 
které byly po požáru v roce 1784 – a samozřejmě i po 
dalších požárech, které už nezasáhly ambit, ale jen 
kostel – obnoveny ve zjednodušené  podobě. Jiná 
byla i jeho barevnost – kupříkladu výmalba interiéru 
– a jiná byla i podstatná část mobiliáře. Pětice oltářů 
podle Santiniho návrhu, kterým se nedávno vráti‑
la původní barevnost, je stále na svých místech, leč 
v  době posvěcení kostela jejich monumentální so‑

chařská výzdoba ještě neexistovala. Při posvěcení to‑
tiž kostel nebyl zcela dokončen a byl jen provizorně 
zařízen. Scházely například střechy ambitu – jedna 
z jeho kaplí nebyla zastřešena ještě roku 1735.

Horní Bobrová 
Přestavbou středověkého farního kostela sv. Pe‑

tra a Pavla v  Horní Bobrové, který svou velikostí již 
farníkům nestačil, zahájil opat Vejmluva roku 1714. 
Santiniho autorství, stejně jako v případě Zvole, není 
písemně doloženo, odborníci se však na něm sho‑
dují. Při přestavbě došlo k obrácení orientace koste‑
la, jehož původní loď byla použita jako presbytář a 
spolu s věží, která k ní přiléhá na západní straně, byla 
barokizována. V přízemí věže se nalézá sakristie. Na 
východní straně přibyla nová hlavní loď. Ve štítě prů‑
čelí se v mělké nice nachází socha Krista a ve vrcholu 
na sféře stojí meč a přes něj přeložené klíče, atributy 
obou světců. V roce 1778 byla přistavěna boční kaple 
a upravena věž, původní dřevěnou hudební kruchtu 
nahradila roku 1814 zděná. Stavba, dokončená patr‑
ně již roku 1720, byla biskupem Braidou posvěcena 
5. října 1722. Současný mobiliář kostela pochází pře‑
vážně z poslední třetiny 18. století.

Zvole
Kostel sv. Václava ve Zvoli nechal opat Vejmluva 

vystavět v letech 1713–1717 na místě gotického 
kostela, který dal zbourat. Budova má půdorys la‑
tinského kříže, resp. řeckého kříže s   prodlouženým 
ramenem, který díky konkávnímu zakončení ramen 
poněkud připomíná morimondský kříž užitý ve vý‑
zdobě nového opatství a Zelené hory. Vrcholu štítu 
průčelí dominuje písmeno W proložené křížem od‑
kazující na sv. Václava, jehož jmenovcem opat byl. Na 
světce odkazuje i střecha lucerny v podobě knížecí 
čapky, jejíž tvar však nezobrazuje věrně, pohrává si 
s ním a mění ho ve svébytný architektonický prvek 
– tedy alespoň v  její současné podobě, která není 
původní. Na východě ke kostelu přiléhá hřbitov obe‑
hnaný osmibokou zdí, v jehož ploše stojí márnice na 
půdorysu příčně protaženého šestiúhelníka, otevře‑
ná směrem ke kostelu třemi arkádami. Po pěti letech 
od dokončení prací byl kostel 6. října 1722 posvěcen 
biskupem Braidou.

Středověké základy severní věže hmotu barok‑
ní stavby neunesly, proto musela být věž v letech 
1730–1733 částečně vystavěna znovu. V  roce 1740 
kostel vyhořel.

Stanislav Mikule
Regionální muzeum Žďár

Santiniho hvězda v celé kráse Foto: Aleš Motejl

Kostel v Horní Bobrové Foto: archiv muzea

Ludmila 
Řezníčková

místostarostka 
Žďáru nad Sázavou
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I v této prázdninové době se rada něko‑
likrát sešla a řešila aktuální úkoly a potřeby 
našeho města.

Schválili jsme výsledky výběrového říze‑
ní na dodavatele akce Modernizace odbor‑
ných učeben na 5.ZŠ. Skládá se ze tří čás‑
tí – stavební úpravy, vybavení nábytkem 
a vybavení IT. Tedy již brzy se žáci na pětce 
budou vzdělávat v novém. 

Mezi dvanáct zájemců jsme rozdělili na 
180 tisíc korun z dotačního programu rady 
města. Namátkou uvádím: závody dračích 
lodí na Piláku, slavnostní akce ke 100 letům 
fotbalu ve Žďáře, Hvězdy 2022 – velká srp‑
nová benefiční akce žďárských hokejistů, 
tradiční krojová pouť Putování za Santinim.

Další novinkou v naší knihově M.J.Sych‑
ry bude samoobslužný výdejní box, který 
rozšíří služby klientům. Box umožní výdej 
předem objednaných knih i mimo pracov‑
ní dobu knihovny.  

Rada města dala zelenou prodeji 27 no‑
vých pozemků pro výstavbu řadových 
domů v lokalitě ulice Vápenické na Klafaru. 
Prodej bude uskutečněn na základě podpi‑
su rezervačních smluv. Rezervační smlouvy 
budou přiděleny v tom pořadí, v jakém se 
zájemce na úřad dostaví. 

Vzhledem k  velkému zájmu občanů 
o  místo vedení plánovaného obchvatu 
města jsme zadali vyhledávací studii pro 
jeho východní variantu. Měli bychom do‑
stat jasné odpovědi v  otázkách její vhod‑
nosti a realizovatelnosti.

Zabývali jsme se i značnou energetic‑
kou náročností zimního stadionu. Jako prv‑
ní vlaštovka byla schválena výměna nevy‑
hovující laminátové krytiny v  přední části 
fasády za materiál s výrazně vyšší tepelně 
izolační schopností a požární odolností. 
Jde o plochu 300 m2. Nová fasáda bude zá‑
roveň připravena na umístění fotovoltaic‑
kých panelů do budoucna. 

Na závěr bych vám chtěl popřát krásné 
dny babího léta. Hlavně nám všem však 
přeji hodně sil a výdrže do nastávající, eko‑
nomicky nelehké doby.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Jan 
Mokříš

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Nádražní se v půlce září dočká symbolického otevření
Loni započatá rekonstrukce Nádraž-
ní ulice neboli pěší zóny se dočkala 
svého finále� Stavba za třicet milionů 
je hotová a Žďáráci se mohou těšit 
na symbolické otevření ulice spojené  
s architektonickou výstavou�

Na čtrnácti plochách rozmístěných 
přímo v prostoru pěší zóny představí 
radnice některé architektonické vize dal‑
šího rozvoje Žďáru. K vidění bude třeba 
budoucí podoba prostoru za Domem 
kultury, Tvrze, bydlení na Sázavské nebo 
streetparku.

Hlavní změnou na pěší zóně jsou vý‑
razně širší chodníky s velkoformátovou 
dlažbou, které umožní pohodlné umístě‑
ní zahrádek restaurací, středový pruh je 
vydlážděný kostkami. Moderní mobiliář 
navazuje esteticky na už hotovou část 
Nádražní od pošty k „Ivanovi“ i náměstí 
Republiky. Jednu stranu ulice zdobí de‑
set vzrostlých jilmů, které pomůžou ulici 
ochladit a poskytnou potřebný stín. 

Podoba rekonstruované Nádražní uli‑
ce vyšla z architektonické soutěže, ve kte‑
ré zvítězili GRIMM Architekti ve spolupráci 
s Vladimírem Fialkou a Klárou Zahradníč‑
kovou. Studio navrhlo podobu celé ulice 
od nádražní budovy až po její vyústění na 

náměstí Republiky. V tuto chvíli je hotová 
stěžejní a nejvíc vytížená část Nádražní, 

realizaci zbývající části „předběhne“ okolí 
Tvrze nebo pravá strana náměstí. (red)

Nádražní ulice před a po rekonstrukci Foto: archiv MěÚ Žďár n. S.

Kudy povede obchvat? Město zadá vyhledávací studii
Velké dopravní stavby jsou vždy před-
mětem mnoha diskusí, někdy také 
mýtů nebo různě překroucených či  
chybně interpretovaných informací� 
Cílem tohoto textu je shrnout fakta 
o projednávání trasy obchvatu ve Žďá-
ře nad Sázavou a jaké kroky budou ná-
sledovat�

Rozhodování a financování
Obchvat města je a bude věcí státu. 

Nikoliv města. Rozhoduje, financuje, sta‑
ví stát prostřednictvím organizace Ře‑
ditelství silnic a dálnic. Rolí města je za 
obchvat lobbovat (protože v tabulce ŘSD 
z hlediska intenzity dopravy není Žďár na 
předních místech) a pomáhat s  přípra‑
vou.

Varianty obchvatu
Před vznikem generelu dopravy ne‑

mělo město nikdy tolik dat, informací a 
dopravních modelů, které varianty ob‑
chvatu posuzují. To je důležité, protože 
i ŘSD pro své rozhodování potřebuje fak‑
ta, data. 

a. Západní varianta je stávající, 
v územním plánu již téměř půl sto‑
letí se nacházející trasa. U ní jako 
město vnímáme problematické dva 
úseky trasy, a to zahrádky na Stalin‑
gradě a prostor přednádraží. Po ŘSD 
chceme a budeme lobbovat za to, 
aby tyto úseky řešil stát jinak než je 
už desítky let v plánu. Pro obyvatele 
města v těchto lokalitách co nejpří‑
hodněji.  

b. Východní varianta je dnes jen pomy‑
slně „čára v mapě“. To proto, že nikdy 
k ní nebyla zpracována žádná studie 
proveditelnosti. Protože ale neustá‑
le vyvstává k této variantě řada otá‑
zek a je poptávka po zjištění, zda je 
tato varianta proveditelná, město si 
nechává zpracovat tzv. vyhledávací 
studii. Ta řekne, zda a za jakých pod‑
mínek by východní varianta mohla 
být realizována, či nikoliv.

Tímto aktivním přístupem dáváme 
ŘSD jasně najevo, že obchvat města je 
pro nás téma a že chceme, aby projekt 
řešilo, financovalo, stavělo. Aneb voják 
se stará, voják má. Finální varianta, tedy 
trasa a vlastní technické (stavební) řešení, 
musí být výsledkem opravdu pečlivé ana‑
lýzy. Nechceme, aby projekt skončil tak 
jako např. v sousedním Havlíčkově Brodě, 
kde již rozestavěnou stavbu zastavil soud 
a provázejí ji diskuse, kudy má dále vést. 
To je opravdu nežádoucí scénář.

Doprava není jen obchvat
Je nutno dodat, že jen 18 % dopravy 

městem projíždí (tzv. tranzit), zbytek si 

generujeme sami nebo přijíždějící lidé 
ze spádových okolních obcí. Pro zlepšení 
situace je nutné budovat i místní obslu‑
žené komunikace a propojky. Obchvat 
není samospasitelný a nesmíme se na něj 
upínat.

Další kroky a shrnutí
1. Město i nadále bude jednat se stá‑

tem, aby v  západní variantě navrhl 
jiné řešení pro problematickou ob‑
last zahrádek a přednádraží. 

2. Město bude pro západní variantu 
požadovat „lidská měřítka“ stavby, 
požadujeme střízlivé stavební řeše‑
ní bez nadjezdů, pojezdů, eskapád a 
tunelů nebo meziúrovňových křižo‑
vatek. Spíše v duchu „sběrné komu‑

nikace“.
3. Jestli je západní varianta realizova‑

telná, řekne klíčová ekonomická stu‑
die, která následuje po procesu EIA. 
Studii zpracuje ŘSD, nemá na ni ale 
zatím alokovaný rozpočet.

4. Chceme zodpovědně znát možnos‑
ti východní varianty, bez analýzy se 
těžko rozhoduje. Ta bude známa do 
konce roku.

5. Budování nových propojů. V  třetím 
kvartálu roku bude znám zhotovitel 
propojení I/19 Jihlavská‑Brněnská a 
na jaře se staví.  Vznikne dále propo‑
jení Jamská‑Brněnská, časově stej‑
ně. Tyto stavby odlehčí a rozmělní 
dopravu ve Žďáře.

 (red)

Mapka znázorňuje různé varianty trasy obchvatu Mapový podklad: MěÚ Žďár n. S.

ČERVENÁ: varianta ŘSD
MODRÁ: varianta “Strnad”

Na kole dětem přineslo statisíce na dobrou věc
Už osmý ročník cyklojízdy pod vede-
ním Aleše Wasserbauera přinesl opět 
příspěvek pro onkologicky nemoc-
né� Trasa dlouhá 67 kilometrů začíná 
i končí ve Žďáře, cyklisté se zastaví ve 
Svratce, Sněžném a Novém Městě�

Letos se zúčastnily na tři stovky cyklis‑
tů, na sbírkovém kontě napočítali organi‑
zátoři 380 tisíc korun. O peníze se podělí 
nadační fond Krtek a dětská oddělení no‑
voměstské a jihlavské nemocnice.

Autorem projektu je Aleš Wasser‑
bauer, který přišel jako jednadvacetiletý 
v důsledku onkologického nálezu o nohu 
a ještě v  nemocnici se rozhodl pro po‑
moc potřebným.

(red)
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Bydlete na Vápenické
Mnoho lidí v minulých letech našlo svůj 
domov na Klafaru� Dalších dvacet sedm 
pozemků pro rodinné řadové domy na 
Vápenické ulici čeká na své nové majite-
le� Rezervace pozemků s  pevnou cenou 
za metr čtvereční proběhne v  polovině 
září� 

Nové pozemky pro výstavbu připra‑
vuje město ve spolupráci se společností 
UNIT INVEST na Vápenické ulici, v blízkosti 
úvozu k  Mamlasovi. Předpokládané plo‑
chy jednotlivých pozemků se budou po‑
hybovat okolo 400 m² a za metr čtvereční 
zájemce zaplatí pevnou cenu 2 357 Kč bez 
DPH. Do konce ledna 2023 by měla být 
lokalita připravená, budou zřízená připo‑
jovací místa pro domy, dokončená projek‑
tová dokumentace. Vznikl i plán s přesnou 
výměrou jednotlivých pozemků, pohybují 
od 378 do 405 m². 

Rezervace pozemků je možná od 
12�  září od 8�00 na městském úřadě ve 
Žďáře v zasedací místnosti ve 4. patře. Stej‑
ně jako v roce 2017 u Barvířské ulice pro‑
běhnou rezervace pouze osobně formou 

fronty. „Jsme si vědomi, že to může být ná-
ročné a nepohodlné, ale zásadní je pro nás 
zaručená pevná cena a férovost. Věříme, že 

nový domov v tak kvalitní lokalitě za trochu 
nepohodlí stojí,“ vysvětluje starosta Martin 
Mrkos. 

Nové domy budou opět podléhat ar‑
chitektonickým regulativům, které zaru‑
čují, že celá lokalita bude splňovat vysoké 
standardy a vyrostou zde rodinné řadové 
domy v  jednotné vizuální lince například 
barevně střídmé a z kvalitních materiálů. 

Základní informace
• rezervace je možná pouze osobně 
• (formou fronty) od pondělí 12� září od 

8�00 na městském úřadě ve Žďáře v za‑
sedací místnosti ve 4. patře

• pevná cena za m² je 2 357 Kč bez DPH 
• plocha pozemků bude přibližně 400 m²
• rezervovat pozemek může pouze fyzic‑

ká osoba 
• rezervaci pozemku nelze převést na ji‑

nou osobu
• jedna osoba může rezervovat pouze je‑

den pozemek
• rezervační smlouvu je třeba uzavřít do 

30. září 2022
• rezervační poplatek je 250 000 Kč a 

bude splatný 10 dní od podpisu rezer‑
vační smlouvy

• dům musí být zkolaudovaný do 3 let od 
vydání stavebního povolení

• pokud nemáte ve Žďáře trvalý pobyt, 
počítá se s tím, že si ho nejpozději po 
nastěhování zařídíte 

Více informací najdete na webu města pod 
odkazem bydleteve�zdarns�cz�

(red)

Největší stavební ráj ve školách je o prázdninách
Město Žďár nad Sázavou zřizuje čtyři zá-
kladní školy a jednu mateřskou školu se 
sedmi pracovišti� O prázdninách sice utich-
nul hlahol a dětský smích, ale některé školy 
a školky se v tomto období dočkaly malých 
i větších oprav� 

“Město se snaží opravy plánovat na prázdniny, 
aby co nejméně zasahovaly do běžného provozu. 
Většina oprav byla financována z rozpočtu města, 
ale modernizace odborných učeben na 5. ZŠ za 
přispění evropských fondů,” říká Jan Prokop, ve‑
doucí Odboru strategického rozvoje a investic. 

Přehled investičních akcí ve školách a školkách:

2� ZŠ, Komenského 2
Druhá základní škola na Komenského ulici 

má nové vestavěné skříně v učebnách i ka‑
binetech. A v hale jsme udělali nový parádní 
palubkový povrch. 

3� ZŠ, Komenského 6
Na základní škole Komenského jsme vyměnili 

staré polykarbonátové stěny za krásné skleněné. 

4� ZŠ, Švermova
Základní škola na Švermově ulici má nové 

sprchy a radiátory v tělocvičně. Ty původní 
byly ještě ze 70. let minulého století. Vydržely 
sice dlouho, ale dnešní standardy už opravdu 
nesplňovaly. 

5� ZŠ, Palachova
Základní škola Palachova disponuje nový‑

mi venkovními žaluziemi. Zastínění pomůže 
udržet nižší teplotu v kruhové učebně, a žáci 
tak budou mít větší pohodu při výuce. Zásadní 
investicí je i rozšíření a zkvalitnění výuky žáků 
základní školy díky modernizaci odborných 
učeben pro výuku cizích jazyků a polytech‑
nickou výuku. Žáci se mohou těšit na moderní 
vybavení jako interaktivní tabule, dataprojek‑
tory, systém ozvučení a další. 

4� Mateřská škola, Brodská
V celé mateřské škole Pohádka se oprav 

dočkaly odpady a stoupačky. Oprava sice 
drobná, ale podstatná.

6� Mateřská škola, Vančurova 
Mateřská škola Srdíčko během prázdnin 

zažila nejvíce oprav. Bylo potřeba zrenovovat 
starou rampu, kterou přijíždí do školky záso‑
bování. Stejně tak jsme ve venkovních prosto‑
rách školky opravili přístupovou cestu, včetně 
vstupní brány. I školní zahrada a hřiště dostalo 
novou úpravu. Ve vnitřních prostorách školky 
jsme zrekonstruovali sociální zařízení a vyma‑
lovali stěny na všech chodbách.

V době vydání Zpravodaje už je nový školní 
rok v běhu, tak doufáme, že se úpravy líbí!

(red)

Takhle může například vypadat dům na Vápenické ulici Vizualizace: Refuel - Zbyněk Ryška

Základní škola na Švermově má nové sprchy a radiátory Foto: Martina Skalníková

Plán rozmístění pozemků na Vápenické ulici Foto: archiv MěÚ Žďár n. S.

Jak to bude s propojením dopravy? Žďár tíhne k Brnu
V srpnu jednalo vedení města se zástup-
ci krajského úřadu Kraje Vysočina, do 
jehož kompetence spadá veřejná dopra-
va� Předmětem jednání byl další pokus 
kraje začlenit žďárskou městskou hro-
madnou dopravu (MHD) do krajského 
systému veřejné dopravy (VDV)�  

Kvůli dlouhodobě nedořešeným tarif‑
ním, technickým a provozním aspektům 
krajského systému zatím integrace MHD 
neproběhne. Do budoucna propojení 
s VDV nastat může, ale město opakovaně 
také požaduje, aby kraj umožnil propoje‑
ní žďárské MHD včetně vlaků směrem do 
Brna s Integrovaným dopravním systé‑
mem Jihomoravského kraje (IDS‑JMK). 

“Spádovost Žďáru k Brnu je přirozená, 
řada Žďáráků a lidí z okolí do Brna jezdí. Nic 
nevylučuje možnost, aby na území města 
byly systémy dva. Není to technický, provoz-
ní nebo ekonomický problém, je to bohužel 
politický postoj kraje. A musím přiznat, že 
mě velmi mrzí dlouhodobě odmítavý postoj 
kraje k tomu, aby Žďár byl součástí IDS-JMK. 
To prostě není vůči občanům města vstřícné, 

jde to proti jejich zájmům. Stejně naprázdno 
vyšla i iniciativa, kterou jsme v této věci spo-
lečně vyvíjeli s Novým Městem na Moravě, 
Bystřicí nad Pernštejnem a Třebíčí,“ vysvět‑
luje starosta Martin Mrkos.

Nedávno proběhla jednání mezi kraj‑
skými úřady Jihomoravského kraje a Kraje 
Vysočina, Kraj Vysočina ale odmítl pro‑
dloužit tarif vlakové linky S3 IDS JMK až do 
Žďáru nad Sázavou. Krajský organizátor 
veřejné dopravy v Jihomoravském kraji 
společnost KORDIS JMK má přitom dojez‑
dové tarifní zóny nastavené až do Žďáru. 
Je škoda, aby nové moderní vlaky Jihomo‑
ravského kraje s názvem Moravia končily 
svou jízdu v Křižanově nebo dokonce pou‑
ze u hranice obou krajů. Podmínkou dota‑
ce Evropské unie je, aby na těchto nových 
vlacích platil v celé délce tarif IDS JMK.  

„Myslíme si, že spousta občanů města 
Žďáru by ocenila možnost si zakoupit ve 
Žďáře jízdenku za 190,- Kč, která by kromě 
žďárské MHD platila i na MHD ve městě Brně 
a na cestu zpátky do Žďáru v jeden den, což 
je úspora pro cestujícího více než 100,- Kč. 
Jednosměrná cesta do Brna stojí dle tari-

fu ČD 145,- Kč plus náklady na jízdenku na 
MHD v  Brně. Budeme to zkoušet i nadále“, 
dodává k tomu Mrkos.

(red)

 Foto: Pixabay
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Hřiště na Farských je hotové� Teď přijde na řadu to na Purkyňově ulici
Dlouho očekávané hřiště na Farčatech 
je hotové a v době vydání Zpravodaje  
otevřené dětem a dospělým� Vzápětí se 
dodavatelská firma přestěhuje na Pur-
kyňovu ulici, kde vznikne nové hřiště  
v následujících měsících a během příští-
ho roku si na své přijdou i pejskaři� 

Farská humna jsou místem pro příjem‑
né trávení volného času v centru města a 
zároveň v  přírodě. Velké hřiště tento pro‑
stor vhodně doplní. Hlavním herním prv‑
kem je třípatrový křižník s plachtami, po‑
stavený z odolných akátových kůlů. Mezi 
jednotlivými patry jsou natažené lanové 
sítě. Součástí hřiště je i oplocené pískoviště, 
workoutové hřiště a kůly pro slackline, na 
hřišti se tak pobaví nejen malé a nejmenší 
děti, ale díky workoutu i mladí a dospělí. K 
odpočinku slouží masivní dubové lavičky.

„Jsme rádi, že se ve městě začíná úročit 
koncepční přístup k výstavbě, i když jsou to 
třeba dětská hřiště. Myslím, že to na Farča-
tech se opravdu povedlo, doufám, že nám 
dlouho vydrží,“ komentuje starosta Martin 
Mrkos.

Další hřiště, které se dočká moderni‑
zace, je hřiště na Purkyňově ulici. Rekon‑
strukce se ponese ve stylu přístavu pro 
velkou dřevěnou loď na řece Sázavě. Loď 
bude doplněna síťovými prvky, tunelem, 

skluzavkami. Konstrukce bude vytvořena 
z trvalého akátového a dubového dřeva. 
Na dominantní loď budou navazovat hou‑
pačky s pískovou dopadovou plochou. Pro 
odpočinek poslouží dřevěné lavičky. Hřiště 
bude plně bezbariérové.

„V polovině srpna jsme firmě Yggdrasil-
mont předali plochu na Purkyňově, na vý-
stavbu má firma podle smlouvy maximálně 

90 dnů. V závislosti na počasí doufáme, že 
si děti ještě letos stihnou hřiště užít,“ říká Jan 
Prokop, vedoucí Odboru SRI. 

Chystané psí hřiště je teď v kolizi se stav‑
bou na sídlišti Vodojem. Předpokládáme, 
že realizace bude v první polovině roku 
2023.

(red)

Najíždíte správně do křižovatky?
Čekání na křižovatkách může být lec-
kdy náročné, ale někdy si můžeme situ-
aci vzájemně usnadnit� Při odbočování 
v  křižovatce si každý řidič musí hlídat 
konec svého auta a správně používat 
směrovky tak, aby nezablokoval nebo 
neomezil auta, která jedou za ním� 
V  husté dopravní situaci se musí řidič 
mnohdy spolehnout na zdravý selský 
rozum a na to, co se naučí v autoškole�

Ve všední dny mezi 14 ‑ 15.30 bývá tak‑
to vytížená např. křižovatka u Conventu. Za 
hustou dopravní situaci si ale mnohdy mo‑
hou řidiči sami a to nesprávným najíždě‑
ním do křižovatky. Řidiči někdy nechtěně 
zablokují auto pokračující rovně na Novo‑
městskou nebo vpravo na Brněnskou ulici. 
Současné situaci uleví až výstavba kruho‑
vého objezdu na křižovatce ulic Jihlavská 
a Chelčického.

V autoškole se každý začínající řidič učí, 
že jakmile potřebuje odbočit vlevo, musí 
se s autem jasně zařadit co nejdále vlevo 
v  části vozovky, která je určená pro jeho 
směr jízdy s  ohledem na rozměry vozidla 
nebo nákladu a šířku vozovky. Jednoduše 
řečeno, pokud si řidič s autem najede v kři‑
žovatce co nejvíc vlevo a i přesto se do kři‑
žovatky auto nevejde, řidič musí počkat na 
semaforech, až se uvolní místo na projetí. 
To znamená, že nesmí stát na chodníku, na 

krajnici vozovky ani na přechodu. Pokud ři‑
dič špatně najede do křižovatky, zablokuje 
auta, která chtějí jet rovně nebo doprava. 
Dochází tak k tomu, že je celá Smetanova 
ulice zablokována až k parku u Ivana. Kolo‑
na se někdy protáhne až k soudu nebo dál 
ke Žďasu. 

Vzniklá dopravní situace není jednodu‑
chá a je třeba se obrnit trpělivostí. Použí‑
vejme zdravý selský rozum a vzájemně se 
respektujme, aby se nám křižovatkou pro‑
jíždělo co nejlépe. 

(red)

Brněnská ulice

Novoměstská ulice

Smetanova 
ulice

Horní ulice

Takhle by mělo vypadat  najíždění aut do křižovatky u Conventu Ilustrace:  MěÚ Žďár n. S.

Křižník na Farských humnech už čeká na první nadšence Foto: Martina Skalníková

Chystají se nová hřiště na Haškově, Palachově a Okružní ulici
Hřišti na Farských a Purkyňově to nekon-
čí, město chystá další tři nová hřiště� Dvě 
z nich budou v lokalitě Přednádraží, to 
třetí ve Žďáře 3� Stejně jako předchozí 
projekty vznikají i nová hřiště systémem 
Design&Build� 

Lesopark na Haškově, hřiště na Palacho‑
vě a Okružní (dolní) ulici jsou další z hřišť, 
která se v příštím roce dočkají modernizace. 

Současné hřiště na Okružní ulici odstraníme 
a místo něj vznikne kompletně nové. Hřiště 
na Palachově ulici projde rekonstrukcí, ná‑
sledně ho doplní nové pískové plochy na 
chození a dopadové plochy pod houpač‑
kami. Součástí obnovy bude i nový herní 
prvek pro děti. Na Haškově ulici vznikne ve 
stávajícím lesoparku zbrusu nové hřiště. 

Město Žďár vypsalo veřejnou soutěž na 
modernizaci hřišť s požadavkem, aby podo‑

ba hřiště zapadala do okolní krajiny a zacho‑
vala si přírodní vzhled. Původně jsme hřiště 
chtěli postavit letos, ale napoprvé se do vý‑
běrového řízení bohužel nikdo nepřihlásil. 
Jakmile ukončíme výběrové řízení na doda‑
vatele, představíme vám podobu všech tří 
hřišť, která vzniknou na jaře. 

(red)

Pojďte si hrát� Santiniho šifra odhalí magická místa Koruny Vysočiny
Šest tajemných míst spojených s ar-
chitektem Santinim, trocha napětí 
a potrápení mozkových závitů� To 
je v  kostce scénář nové šifrovací hry 
z  dílny destinační společnosti Koruna 
Vysočiny� Hra Santiniho šifra cílí na 
malé i velké� 

Symboly, tvary, písmena, čísla nebo 
šifry se ukrývají na šesti místech v srdci 
Vysočiny propojených díly Jana Blažeje 
Santiniho Aichela. „Šifrovačka zavede 
hráče do Zvole, Bobrové, Obyčtova, Os-
trova nad Oslavou, Pohledu a Žďáru nad 
Sázavou. Fasády kostelů, kamenné sochy 
nebo lesní zátiší pomůžou k  vyluštění 
27 úkolů a na jejich konci se skrývá vzkaz 
Santiniho šifry,“ vysvětluje autor nápa‑
du, žďárský učitel Jiří Dokulil. 

„Trasa šifry umožňuje pohyb na kole, 
pěšky, veřejnou dopravou nebo autem. 
Zúčastnit se může kdokoli, hra nemá 
časové omezení. Úspěšní luštitelé vymě-
ní řešení šifry s průvodcem v  kostele sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře nebo 
v informačním centru Zámku Žďár nad 
Sázavou za drobnou odměnu,“ doplňuje 
ředitel Koruny Vysočiny David Štěpá‑
nek. 

Hru vydává společnost Koruna Vy‑
sočiny, vymyslel ji žďárský učitel Jiří Do‑
kulil a doplnil historik žďárského muzea 
Stanislav Mikule. Plánek Santiniho šifry 
je k  dostání v turistických informačních 
centrech v Bystřici nad Pernštejnem, No‑
vém Městě na Moravě, Nedvědici, Žďá‑
ře nad Sázavou, Zámku Žďár, Sněžném 

a  také na pokladně Poutního kostela 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 
Kompletní informace k šifrovací hře na‑
jdete na www.korunavysociny.cz.

David Štěpánek
Koruna Vysočiny

Santiniho šifra odhalí tajemství Santiniho staveb  Foto: Koruna Vysočiny

 

Hledáme nové 
kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 
Hledáme nové

nové kolegy.
Nabídka práce. 
Hledáme nové 

kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme

nové kolegy.

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

Rada města Žďár nad Sázavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce 
ředitel (ka) PO Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou� 

Předpokládaný nástup do pracovního poměru leden – únor 2023
Podrobnosti k pracovnímu místu podá Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM, tel. 566 688 130, mobil: 734 794 
557, e‑mail: petr.sedlak@zdarns.cz. 
Přihlášky doručte do 7. 10. 2022 do 12 hodin na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 
Žďár nad Sázavou. Obálku označte „Výběrové řízení – PO Knihovna M.J. Sychry“.
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Oznámení o době a místě konání voleb do         zastupitelstva města Žďár nad Sázavou
Starosta města Žďáru nad Sázavou podle § 29 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, oznamuje:  

1� volby do zastupitelstva města Žďár nad Sázavou se uskuteční 
v pátek dne 23. 9. 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. 9. 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

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

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

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

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

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

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

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

ve volebním okrsku č� 8
je volební místnost v Základní škole, Komen-
ského 6, Žďár nad Sázavou 3, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Brodská  32 – 102 sudá
Okružní  76 – 114 sudá

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

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

ve volebním okrsku č� 11
je volební místnost ve Střední škole obchodní 
a služeb SČMSD, Komenského 10, Žďár nad 
Sázavou 3, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Brodská  71 – 81 lichá
K Milířům  1-13 
Kupecká  všechna orientační čísla
Libická  všechna orientační čísla mimo 16,19,21
Okružní  21 – 69 lichá, 81
Okružní  58 – 72 sudá
Povoznická  všechna orientační čísla
Rytecká všechna orientační čísla
Sázavská 8
Trhová  všechna orientační čísla
Uhlířská  všechna orientační čísla, mimo 13, 15
Vápenická  všechna orientační čísla

ve volebním okrsku č� 12
je volební místnost ve Střední škole obchodní 
a služeb SČMSD, Komenského 10, Žďár nad 
Sázavou 3, pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu:
Barvířská všechna čísla orientační
Brodská  1 – 17 lichá
Drátenická všechna orientační č. 
Hrnčířská všechna orientační čísla
Kamenická všechna orientační čísla
Komenského všechna orientační čísla
Libická 16, 19, 21
Revoluční  27 – 47 lichá
Sázavská  2, 4, 6
U Klafárku 1, 3, 5
U Křížku  1 – 11 lichá
Uhlířská  13, 15

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

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

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

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

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

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

Šeříková  všechna orientační čísla
Trnková  všechna orientační čísla
U Hrázek  všechna orientační čísla
Vnitřní  všechna orientační čísla
Vrbová  všechna orientační č.bez orient.č.2

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

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

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

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

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

ve volebním okrsku č� 24
je volební místnost v Základní škole, Švermova 
4, Žďár nad Sázavou 4, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Kosinkova  všechna orientační čísla

Makovského  34, 36 – 69 všechna orientační čísla
Pelikánova  22 –36 sudá, 33 – 51 lichá
Špálova  17 – 21 lichá
Špálova  23 – 42 všechna orientační čísla
Štursova  všechna orientační čísla

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

ve volebním okrsku č� 26
je volební místnost v budově Kulturního 
domu, místní část Veselíčko čp� 1, Žďár nad
Sázavou, pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
místní část Veselíčko  všechna popisná čísla
místní část Mělkovice všechna popisná čísla

Informace pro voliče
3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 

prokáže svou totožnost a státní občanství Čes‑
ké republiky, popřípadě státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky. Totožnost prokáže volič ob‑
čanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky, jde‑li o cizince, průkazem o 
povolení k pobytu.  

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

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

6.  Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech 
voleb do zastupitelstva města Žďáru nad Sáza‑
vou 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 tako‑
vém případě okrsková volební komise vyšle k 
voliči 2 své členy s přenosnou volební schrán‑
kou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Při 
hlasování postupují členové okrskové volební 
komise tak, aby byla zachována tajnost hlaso‑
vání. 

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

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15. srpna 2022 
Ing. Martin Mrkos ACCA  v.r.

starosta města Žďáru nad Sázavou  



Sociální služby

15
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Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, 
že na ztráty a  nálezy byly v  období od 
17. července do 17. srpna předány následující 
nálezy, u kterých není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno
Peněženka + doklad na Pilské nádrži
Tachometr na ul. Jihlavské
Svazek klíčů na Libušíně
2x sluneční brýle + chytré hodinky  
ve Žďáře n.S. – místo nálezu nebylo upřesněno
Přenosná karta ZDAR u Lidlu
Klíče od vozu na ul. Brodské
Mobilní telefon u FITU
Mobilní telefon u MŠ ul. Vančurova
Zdravotní karta na ul. Chelčického
Zdravotní karta Žďár n.S. 3
Svazek klíčů u úřadu práce
Peněženka + hotovost u zimního stadionu
Platební karta na poliklinice
Mobilní telefon na OC Convent
Svazek klíčů na ul. Vodárenské
Náušnice u kina
Dětské odrážedlo na Farských humnech
Svazek klíčů před Domem kultury
Jízdní kolo předáno z Policie ČR
Dámská peněženka bez hot,bez dokl.  
 předáno z Policie ČR
Svazek klíčů na ul. Makovského na hřišti

Bližší informace poskytne Alena Benešová tel.: 
566 688 146 e‑mail: alena.benesova@zdarns.cz 
nebo osobně v kanceláři finančního odboru.

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni 
17.  srpna 2022 celkem 20 108 občanů ČR 
přihlášených k trvalému pobytu.

Statistika: červenec 2022 ‑ 20 150, červen 
2022 ‑ 20 152, květen 2022 ‑ 20 186, du‑
ben 2022 ‑ 20 209, březen 2022 ‑ 20 236, 
únor  2022 ‑ 20 247, leden  2022 ‑ 20 273, 
prosinec  2021 ‑ 20 294, listopad  2021  – 
20 336, říjen  2021 ‑ 20 341, září  2021 ‑ 
20 362, srpen 2021 ‑ 20 383

Děti narozené v květnu a červnu 2022
+ dodatečně 1x v březnu
Kristýna Urbanová  17.03. ZR 3

Erik Janeček   03.05. ZR 6
Jan Šula   04.05. ZR 6
Olivie Brychtová  13.05. ZR 3

Mikuláš Skalník   03.06. ZR 3
Petr Vágner  06.06. ZR 6
Victoria Landsman 12.06. ZR 4
Adam Kabelka 14.06. ZR 1
Tomáš Krpálek  22.06. ZR 2

Životní jubilea v září 2022
Karel Melichar 01.09. 80 let ZR 4
Vlasta Kršková  02.09. 80 let ZR 1
Marie Koudelová  07.09. 80 let ZR 3
Josef Lanc   07.09. 85 let ZR 3
Hilda Talpová   07.09. 94 let ZR 3
Jiří Kratochvíl  10.09. 85 let ZR 3
Stanislav Dvořák  11.09. 80 let ZR 6
Oldřich Sedlář 12.09. 80 let ZR 4
Jitka Staříková 14.09. 85 let ZR 5
Milada Krejčí  27.09. 80 let ZR 4
Zdeňka Cempírková  30.09. 91 let ZR 5 

Gratulujeme!

Pečujete o blízkého člena rodiny? Nejste v tom sami…
Mnoho lidí se částečně nebo naplno věnu-
je péči o blízkého člena rodiny – manžela, 
manželku, stárnoucí rodiče nebo dítě s po-
stižením� Většina z  nich pokládá pomoc 
nemohoucímu člověku za automatickou 
službu svému blízkému� Dlouhodobě se 
ale péče může stát neúnosným břeme-
nem� 

Nemocný, postižený nebo starší člověk 
potřebuje pomoc ve dne i v noci, což je fy‑
zicky i psychicky extrémně náročné. Práce 
pečujícího je pro většinovou společnost 
těžko představitelná a neviditelná, tudíž ji 
málokdo ocení. Jelikož je mnohdy nesluči‑
telná se zaměstnáním, znamená pro opa‑
trovatele také finanční nejistotu a snížení 
životní úrovně. 

Velkým problémem je také věk peču‑
jících, kteří jsou často sami v seniorském 
věku a potýkají se s vlastními zdravotními 
potížemi a omezeními. Z důvodu nedostat‑
ku času na sebe se tyto zdravotní obtíže 
mohou zhoršovat a vedou do začarované‑
ho kruhu, kdy onemocní sám pečující.  Na‑
opak opatrovatelé mladšího věku mají na 
starost ještě děti, zaměstnání, a tak je péče 
o stárnoucí rodiče rovněž složitá. 

Pečující ale ve své situaci nemusí zůstá‑
vat sami. V  začátku může pomoci praktic‑
ký lékař, který zná nemocného, jeho stav 
a zázemí. Na sociálním odboru městské‑
ho úřadu mohou lidé zkonzultovat svo‑
ji situaci z  hlediska různých příspěvků a 
dalších forem konkrétní podpory. Pečují‑
cím věnuje mimořádnou pozornost i  Kraj 
Vysočina, který pro ně připravil portál  

www.vysocinapecuje.cz, ve kterém najdou 
zájemci mnoho užitečných a konkrétních 
informací. 

Ve Žďáru nad Sázavou funguje již něko‑
lik let také svépomocná skupina s názvem 
Setkání pečujících. Ti se v ní mohou navzá‑
jem podělit o zkušenosti se službou blíz‑
kému, sdílet svůj osobní příběh a také se 
zeptat odborníků z  různých pomáhajících 
organizací na cokoli, co je trápí. Mohou se 
dozvědět například o čerpání příspěvků na 
péči a dalších možnostech finanční pod‑
pory, o zařízeních, která mohou krátkodo‑
bě převzít péči o blízkého třeba v případě 

nemoci pečujícího, jak přizpůsobit dům 
a byt pro nemocného, jaká jídla pro něj při‑
pravovat, jak mluvit s  blízkým s demencí, 
jaké kompenzační pomůcky si lze zakoupit 
nebo zapůjčit a mnoho dalšího. 

Setkání probíhají vždy jednou měsíč‑
ně ve 4. patře polikliniky ve Žďáru nad 
Sázavou v  prostorách Rodinného centra 
Srdíčko.  Více informací a konkrétní ter‑
míny setkání najdou zájemci na webo‑
vých stránkách www.rcsrdicko.cz nebo na 
tel. č. 734 346 479.

Jana Kamarádová
vedoucí RC Srdíčko

Svépomocná skupina pečujících se schází jednou měsíčně v RC Srdíčko Foto: Pixabay

Pečovatelská služba slaví třicet let
Pečovatelská služba je součástí příspěv-
kové organizace Sociální služby města 
Žďár nad Sázavou, jejímž zřizovatelem 
je Město Žďár nad Sázavou� Poskytuje 
služby na území města Žďár nad Sázavou 
a v místních částech - Mělkovice, Radonín, 
Stržanov a Veselíčko� Služby se poskytují 
v domácnostech uživatelů a ve čtyřech pe-
čovatelských domech s 212 byty�  

První dům s pečovatelskou službou (dále 
jen DPS) byl postaven již v roce 1975 na ulici 
Haškova. Koncem roku 1989 přibyl dům na 
Libušínské 11 a brzy ho následoval další na 
Libušínské 13. Zájem o bydlení v  DPS stále 
narůstal, a tak v roce 2002 byl předán do uží‑
vání poslední dům na Libušínské 15 a v roce 
2006 byla postavena nástavba domu Libu‑
šínská 11. Postupně dochází k  rekonstruk‑
cím všech bytů na bezbariérové.

V současné době pomáháme 286 uživa‑
telům, z nichž je třetina mimo pečovatelské 
domy. Posláním pečovatelské služby je po‑
skytovat pomoc, podporu a péči seniorům 

a osobám se sníženou soběstačností žijícím 
ve Žďáru nad Sázavou, jejichž nepříznivá si‑
tuace vyžaduje pomoc druhé osoby. Služba 
usiluje o zachování důstojného života, udr‑
žení soběstačnosti a vlastní vůle uživatelů. 
Hlavním cílem pečovatelské služby jsou spo‑
kojení uživatelé žijící s naší podporou v ma‑
ximální možné míře dosavadním způsobem 
života. 

Pečovatelská služba je ve dvou DPS po‑
skytována nepřetržitě, klienti jsou vybaveni 
signalizačním zařízením pro přivolání pečo‑
vatelky. Rozvoz stravy zajišťujeme všem kli‑
entům sedm dní v týdnu. Výjimečnost námi 
nabízené sociální služby spatřujeme v  pro‑
vázanosti s domácí ošetřovatelskou péčí, 
půjčovnou zdravotnických a rehabilitačních 
pomůcek, pobytovými zařízeními sociálních 
služeb a schopností reagovat na individuální 
potřeby uživatelů. 

Za třicet let provozu pečovatelská služba 
ušla velký kus cesty. V letošním roce se nám 
podařilo obhájit Značku kvality v sociálních 
službách.

Václav Šerák
Sociální služby města Žďáru

Pečovatelky jsou duší terénní služby Foto: Sociální služby

Ve městě přibyly další popelnice na kovy
Třídění kovů je zase o trochu snazší, 
od začátku srpna je totiž ve Žďáře de-
set nových popelnic na kovy� Aktuálně 
jich je ve městě a místních částech cel-
kem 31 kusů� Loni jsme takto pro další 
zpracování vytřídili 8,35 tun kovů a za 
letošních sedm měsíců už 6,4 tun�

Nádoby o objemu 240 l doplnily na 
stanovištích stávající nádoby na tříděný 
odpad. “Nádoby jsou vyváženy  dvakrát  

týdně v  úterý a v  pátek. Nová stanoviště 
jsou u Liosu, na Libušínské u Domu kultury, 
na ulici Jiřího z Poděbrad, na Brodské ulici 
naproti poště a u domu č. 90, na Kupecké, 
na Nerudově za OC Convent, na Wolkero-
vě u domu č. 11, na Rybářské a Haškově 
18,” vyjmenovává místostarostka Ludmi‑
la Řezníčková. Přesná místa najdete na 
webu města.

(red)

Kontejnery na plasty nově usnadní vhazování
Vyhazování objemnějších plastů teď bude 
snadnější� Tři desítky kontejnerů na plas-
tový odpad mají od začátku srpna nové, 
větší vhozy� Seznam míst najdete na webu 
města�

Jde o tzv. zvony, nádoby se spodním 
výsypem. “Chceme lidem zjednodušit třídě-
ní větších plastů a tím zamezit odhazování 

odpadu vedle kontejnerů. Kromě nepořádku 
to s sebou totiž nese také nemalé výdaje na 
úklid,” vysvětluje místostarostka Ludmi‑
la Řezníčková. Na některé nádoby nelze 
z  technických důvodů nové vhozy insta‑
lovat. V minulosti už dostala nové vhozy 
dvacítka nádob na papír, v budoucnu při‑
budou další.

(red)Kontejnery s novými vhozy Foto:  OKS

Nabízíme tašky na 
tříděný odpad

Město Žďár znovu nabízí občanům žluté, 
modré a zelené tašky na třídění plasto-
vého, papírového a skleněného odpadu� 
Od 5� září 2022 si je můžete vyzvednout 
v informační kanceláři městského úřadu 
(hned při vstupu do budovy)�

Podmínkou vydání je předložení ob‑
čanského průkazu s trvalým pobytem ve 
Žďáře nad Sázavou, k dispozici bude šest 
set kusů. Tašky dostanou pouze ti, kteří je 
od nás loni nedostali. Tašky jsou omyvatel‑
né, a opakovaně použitelné, jsou vyrobené 
z  odolného recyklovaného materiálu. Po 
stranách mají suchý zip, kterým se dají k 
spojit k sobě. (red) O tašky na třídění je mezi Žďáráky velký zájem Foto:  OKS
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Žďárské gymnastky sbíraly zkušenosti na mistrovství ČR
Moderní gymnastky TJ Žďár nad Sázavou 
zakončily první polovinu letošního roku 
na MČR v  Olomouci a v  Hradci Králové� 
Naše 4 medailistky z  oblastního přeboru 
jednotlivkyň Kraje Vysočina Monika Kou-
kolová (kategorie juniorky) a Nikola Kalců 
(naděje st�) předvedly slušné výkony, kte-
ré však na finále nejprestižnější soutěže 
sezóny nestačily� Naopak Alžběta Pejcha-
lová (rovněž naděje st�) a Julie Píbilová 
(naděje ml�) si v tvrdé konkurenci poradily 
s počáteční startovní nervozitou a vybojo-
valy 12� a 14� místo v celkovém pořadí� 

Dvojité finále by mohlo být předzvěs‑
tí dalších skvělých výkonů ve společných 
skladbách, které jsou právě připravovány 
pro podzimní sezónu na tradičním srpno‑
vém soustředění ve Svratce. Toho se účastní 
i nejmladší 5‑6 leté gymnastky, které trénují 
již skoro rok a dalším krokem je jejich první 
společná sestava bez náčiní, ve které před‑
vede 5 gymnastek během dvou minut cho‑
reografii s tanečky, skoky, obraty a rovnová‑
hami. Děvčátka se učí spolupracovat v týmu 
a být synchronní, což je důležité hodnotící 
kritérium. 

Naše starší závodnice pak trénují spo‑
lečnou skladbu se třemi míči, kde musí 
zvládnout především mnoho technicky 
obtížných házení, chytání a dalších mani‑
pulací.  Oddílové soustředění tradičně na‑
startuje týmového ducha a propojí děvča‑
ta různých věkových kategorií. I nadále 
hledáme pohybově nadané předškolačky, 
které se k našemu gymnastickému oddílu 
mohou připojit opět v září (více na našem 
FB TJ Žďár nad Sázavou – oddíl moderní 
gymnastiky). 

Děkujeme tímto městu Žďár n. S. za 
podporu gymnastiky a rovněž Kraji Vyso‑
čina, který nám schválil grant na nový zá‑
vodní koberec a úpravu rozcvičovny. Tato 
investice nám opět umožní pořádat akce, 
které jsme museli kvůli chybějícímu kober‑
ci na několik let přerušit. Jsou to tradiční 
mezinárodní závody Žďárská sněženka a 
Žďárská Popelka, ale i kvalifikace na MČR 
nebo samotné MČR, které náš oddíl dříve 
několikrát úspěšně pořádal. Projekt „Roz‑
voj Oddílu moderní gymnastiky TJ Žďár 
nad Sázavou“ byl podpořen z programu 
„Sportoviště, klubovny a táborové základ‑
ny 2022“ ve výši 93 tisíc korun. 

Radka Gryčová
moderní gymnastika TJ Žďár

Orientační běžci bojovali v Itálii 
Do italské oblasti Gargano se sjelo v čer-
venci více než 3500 orientačních běžců 
z  37 států celého světa, aby se utkali na 
tratích WMOC (World Masters Orienteering 
Championships) o tituly veteránských mis-
trů světa� 

Účastníci musí být starší 35 let, horní 
věková hranice není stanovena. Katego‑
rie jsou rozčleněny podle pohlaví a  po 
pěti letech věku. Letos byla nejstarší 
účastnice paní Sole Nieminen z  Finska, 
která závodila v kategorii nad 95 let. S fi‑
nanční podporou Kraje Vysočina a RM 
Žďár nad Sázavou se na dalekou cestu 
vydali Zdenka a Pavel Křížovi a Alena Ro‑
secká ze žďárského oddílu orientačního 
běhu, aby se porovnali se světovou kon‑
kurencí.

Mistrovské tituly lze získat ve třech 
typech O‑tratí: sprintu, krátké a klasické 
trati. Finálovým bojům o  medaile před‑
chází kvalifikační závody, ze kterých ti 
nejlepší postoupí do skupiny A, z níž se 
první tři umístí na stupních vítězů. Zá‑
vodníci z dalších skupin bojují o celkové 
umístění. Početnější kategorie (nad 80) 
se dělí do skupin i pro kvalifikační závo‑
dy. Letos byly nejpočetnější kategorie 
v ženách W65 (162 závodnic) a v mužích 
M70 (210 závodníků).

Sprintové závody (kvalifikace a finá‑
le) se konaly v historických přímořských 
městech (Peschici a  Vieste), jejichž his‑

torická centra se vyznačují spletí úzkých 
uliček, schodů a zákoutí. Žďárští běžci po 
dobrých výkonech v kvalifikaci startovali 
všichni ve finále A. Tam se bohužel ne‑
vyvarovali chyb a konečné 12. místo pro 
Roseckou a 52. pro Kříže bylo daleko za 
jejich schopnostmi.

Lesní disciplíny se konaly v národním 
parku Foresta Umbra, kde převažují list‑
naté lesy a terén je krasového typu, tj. 
hodně závrtů, kamenů a terénních tvarů, 

neprostupné pichlavé keře a minimum 
cest. V obou závodech se dařilo žďárským 
ženám. Zdenka Křížová obsadila solidní 
34. místo na krátké trati a 41. na klasické. 
Alena Rosecká se postupně zlepšovala a 
po výborném 6. místě na krátké trati ob‑
sadila po vyrovnaném výkonu na klasic‑
ké trati třetí příčku a do Žďáru si odvezla 
bronzovou medaili.  

UNITOP SKP Žďár n.S.

Alena Rosecká si doběhla pro bronzovou medaili na veteránském mistrovství Foto: Pavel Kříž

Alžběta Pejchalová předvedla sestavu s obručí  Foto:  archiv oddílu
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Podzimní program Kultury Žďár nabízí Dejvické divadlo a Pražský 
komorní balet
Dejvice ve Žďáře nad Sázavou! Horkým 
favoritem na kulturní zážitek roku ve 
Žďáře nad Sázavou bude 22� listopadu 
divadelní představení Vzkříšení v podá-
ní Dejvického divadla�

I když divadlo patří primárně do divadla, 
představení uvádíme v  Domě kultury, aby‑
chom dali možnost zakoupení vstupenek 
i zájemcům, kteří nemají divadelní předplat‑
né. Zájem o vstupenky umocňují herecká 
jména včetně alternací, která jsou ve hře 
zastoupena: Jana Holcová, Martha Issová / 
Veronika Khek Kubařová, Zdeňka Žádníková, 
Hynek Čermák, Matěj Hádek / Vladimír Polív‑
ka, Václav Neužil, Pavel Šimčík, Ivan Trojan, to 
je hvězdné obsazení, které v našem městě 
nehostíme často.

Legendární Iva Janžurová ve hře Pusť-
te mě ven!  Herecká legenda Iva Janžurová 
si jako inscenaci ke svému významnému ži‑
votnímu jubileu příhodně vybrala výtečnou 
francouzskou komedii, která nabízí opravdu 
mimořádnou hereckou příležitost v podobě 
postavy velké hvězdy pařížského divadla a 
filmu Joce de Guérande. Sekundovat na jevi‑
šti  jí bude dcera Sabina. 10. října se v Měst‑
ském divadle máme na co těšit.

Profesionální balet poprvé v historii na 
prknech ždárského divadla� Za kvalitním 
baletem již nemusíte do Brna, či Prahy. 4. pro‑
since uvádíme profesionální baletní před‑

stavení Carmina Vetera v podání  Pražského 
komorního baletu.

Dva exklusivní vánoční koncerty se 
žďárskými účinkujícími� 30. listopadu si Petr 
Bende  přizval na svůj žďárský koncert  i  pě‑
vecký soubor Blue Jeans z 2. základní školy a 
13. prosince doprovodí Vánoce na Modrých 
houslích Pavla Šporcla i vynikající Žďáráček.

Mnoho  dalších divadelních před‑
stavení, koncertů a jiných akcí najdete  
na www.dkzdar.cz. 

Na podzim nás navštíví punkoví matado‑
ři Visací zámek, skvělý Václav Kopta, slovenské 

divadlo  Commedia Poprad, písničkář  Karel 
Plíhal, Islandem nás provede cestovatel Jirka 
Kolbaba, přijede i Roman Dragoun se skvě‑
lým saxofonistou Michalem Žáčkem, a další a 
další interpreti.

Věříme, že v těžké době, kterou všichni 
s  obavami vyhlížíme, za dveřmi Domu kul‑
tury, Městského divadla, Kina Vysočina nebo 
Galerie ve Staré radnici alespoň na chvíli na 
starosti tam venku zapomenete. Těšíme se na 
vás.

Tamara Pecková 
Kultura Žďár

Národní Fronta Fest 2022 odstartuje už podeváté
17� září se již devátým rokem uskuteční 
tento unikátní festival přímo v srdci Žďá-
ru� Je to oslava místní kultury, kde vy-
stoupí 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 Lam-
pou, doplněnou o různé další domácí po-
chutiny� Postaráno bude i o děti formou 
originálních a nepředvídatelných atrakcí� 
Festival bývá každoročně oceňován ná-
vštěvníky jako přátelská akce s  jedineč-
nou 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 jednotli‑
vá hudební tělesa prezentovat. A protože 
v  budově Hasičské pojišťovny (které pro 
svůj bývalý účel nikdo neřekne jinak než 
Národní Fronta) polovina domácích kapel 
zkouší, nabízelo se prostě vytáhnout ná‑
stroje před zkušebny a zahrát veřejně pro 
lidi. Od prvního ročníku bylo všem jasné, že 
to rozhodně neskončí jednorázovou akcí 
a z  festivalu se stala pevná stálice žďárské 
kultury.

Na své si přijde každý
Festival neustále prochází vývojem a dnes 

už tak trochu klame tělem. Stále je zde na prv‑
ní pohled cítit pořadatelský DIY přístup (tedy 
„udělej si sám“), při bližším zkoumání však 
objevíme profesionální technické zázemí. 
Festival je neziskový, vstupné je zdarma, ale 
na ozvučení, osvětlení a cateringu pořadatelé 
rozhodně nešetří. Na celý den se tak můžete 
uprostřed města ocitnout v oáze dobré hud‑
by, jídla a pití. Žánrově není festival vyhraněn, 
uslyšíte od jemných balad až po hard rock. 
Jmenovitě se vám představí čerstvý nováček 
na žďárském hudebním poli, písničkářka Mi-
chaela Šedivá. Po delší době k  nám zavítá 
také dívčí duo AMaTer, které si mezitím vydo‑
bylo jméno v  nejedněch folkovo‑popových 
vodách. Pro příznivce tvrdších žánrů tu bude 

úderka Hakmak, půjde o letošního „zahranič‑
ního“ hosta až z  Rohozné. Dále se představí 
jazz‑fusion kapely Mr� Lovo a Sirsch, obě 
formace disponují originální a skvěle instru‑
mentálně zvládnutou hudbou. K  podvečeru 
uvidíme Mushroom Maniacs, sdružení muzi‑
kantů kolem ve Žďáře dobře známého basáka 
Marco Frangose. No a nakonec festivalu nás 
poctí návštěvou místní hoo‑hopová legenda 
Hoochachos�

Kdy: 17. září, 14:00‑22:00
Kde: Pod budovou Hasičské pojišťovny za 
městským úřadem
Vstup: ZDARMA

Vojtěch Bořil
Národní Fronta Fest

Festival představí kapely ze Žďáru nebo bezprostředního okolí Foto: archiv pořadatele

Den venkova
Program rodinného festivalu v jab-
loňovém sadu žďárského zámku je 
tradičně zaměřený na přírodu a její 
propojení s  činností člověka� Letošní 
téma zní „Co čteme v krajině“� 24� září 
mezi 10�00 a 19�00 se těšte na více než 
50 aktivit pro celou rodinu, které vám 
„otevřou krajinu“ jako knihu� 

Organizátoři připravili celou řadu 
workshopů k tomuto tématu, velkou leto‑
vou show dravců, nebo představení Úžas‑
ného divadla fyziky ÚDIF. V beduínském 
stanu si můžete po celý den poslechnout 
přednášky zajímavých hostů z ČR i zahra‑
ničí a zapojit se do moderovaných diskusí. 
Nebudou chybět ani oblíbení lovečtí psi, 
doposud největší komentované ukázky 

práce lesní techniky, funkční lokomobila 
z nedalekého Šlakhamru, řemeslné dílny 
Chytrá ruka nebo dobrá hudba.

Celý program najdete na www.zamekzdar.cz.

Martina Sedláková
Zámek Žďár

Slavnosti jeřabin i Santini 300, září bude pestré
Začátek podzimu oslaví žďárská kultura 
mnoha akcemi� I když některé z nich už 
jsou v době vydání Zpravodaje minulos-
tí, připravili jsme pro vás přehled výstav, 
koncertů a akcí, které byste neměli mi-
nout�

Futrování na Farských
Skvělé jídlo z kuchyní celého světa, kapely 
Sorry, Martin Harich a The Tap Tap, slack 
line exhibice od Slack Show a večer barok‑
ní ohňostroj. Festivalem Futrování na Far‑
ských vyvrcholí 17. září od 11.00 do 20.30 
Slavnosti jeřabin. 

Výstava „Hvězda mezi hvězdami“
Do 18. září budou na Staré radnici 

a v kapli sv. Barbory k vidění díla napříč sty‑
ly a materiály, od fotky přes sklo, od šperků 
až po sochy.

Florianer Sängerknaben
Unikátní třicetičlenný chlapecký sbor  

z Rakouska vystoupí 24. září od 19.00 na 
plovoucím pontonu na hladině Konvent‑
ského rybníka. Tento soubor oslavil v roce 
2021 neuvěřitelné 950. výročí od svého 
vzniku. 

Divadlo Jedl
18. září od 19.00 bude zelenohorský 

kostel hostit divadelní představení věno‑
vané Santinimu. Alegorii na téma hledání 
dokonalosti uvede pražské sdružení Jedl.  
V hlavní roli se představí držitelka Ceny 
Thálie Lucie Trmíková.

Lidová krojová pouť
Nedávno obnovená pouť ke sv. Janu 

Nepomuckému začne 28. září v 10.00 v ba‑
zilice.  S folklorními soubory z Vysočiny se 
vydáme na Zelenou horu.

 (red)

CarminaVetera přijede 4. prosince do žďárského divadla Foto: © Pražský komorní balet - Serghei Gherciu
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ZASTUPITELSTVA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
VOLBY VE DNECH 23.-24. ZÁŘÍ 2022

PRO ŽĎÁRZASTUPITELSTVA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

KANDIDÁTNÍ LISTINA

    JDEME DO TOHO SPOLEČNĚ
    JDEME DO TOHO 

    POJĎTE S NÁMI
    POJĎTE S NÁMI

   ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

   DOBRÁ ADRESA

4

ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: ODS, TOP 09

1. MUDr. Jan Mokříš
dětský lékař, radní města

2. Mgr. et Mgr. Bc. Lenka Šimo
historička a učitelka

3. Vít Filipenský
podnikatel

4. Petr Staněk
produktový manažer

7.  Ing. Jaromír Vyboštok
akademický pracovník, 
hejtman SHŠ Flamberk

12. Mgr. Lenka Formanová
učitelka gymnázia

17. Pavel Trávníček
stavební technik

22. Tomáš Selucký
nákupčí

25. Ing. Věra Mokříšová
ekonomka

5. Ing. Miloslav Sláma
technik

10. Tomáš Sedláček
vedoucí oddělení investic

15. Ing. Marcela Filipenská
podnikatelka

20. Patrik Chudovský
manažer prodejny a e-shopu 
se zdravou výživou

8. JUDr. Miloslav Jirman
advokát

13. Bc. Jiří Látal
oční optik

18. Radek Štikar
podnikatel

23. Libor Havlík
student VŠ

26. Joshua Janů
IT technik

6. MUDr. Radek Černý
lékař ortoped

11. Vít Bohumil Homolka
vedoucí prodejny

16. Mgr. Martin Blažíček
hydrogeolog, jednatel fi rmy

21. Vladimír Němec
důchodce

9. PaedDr. Jaroslav Ptáček
ředitel školy

14.  Ing. Martin Leskour
podnikatel – Pension Klokočí

19. Irena Machová
účetní

24. Jindřich Jaroslav Doležal
voják, student VŠ

27. Miroslava Němcová
senátorka Parlamentu ČR

Aby se tu dobře žilo!
zdar-zivemesto.cz

fb.me/zdarzivemesto
Komunální volby Žďár nad Sázavou 23. a 24. 9. 2022
Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Mgr. Zdeněk Navrátil
radní města

Ing. Karolína Kostečková
zastupitelka města

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města
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Přísaha ve Žďáře nad Sázavou propojila lidi 
různých generací, profesí, životních zkušeností  
i osudů. S tím, co v nás je, se budeme ucházet  
o vaše hlasy v nastávajících komunálních 
volbách. Mnohé z nás znáte osobně, jsme Vaši 
přátelé, kamarádi, kolegové, spoluhráči nebo 
se známe od vidění. Žďár není a nikdy nebude 
anonymním velkoměstem, kde by jeden druhého 
neznal.

Nám záleží na všech občanech Žďáru nad 
Sázavou a jejich potřebách. Chceme se aktivně 
podílet na rozvoji našeho města tak, aby z něj  
bylo město rovných příležitostí pro život,  
práci i volný čas.

Nejdeme se prát o koryta a pouze Vaše hlasy 
rozhodnou o tom, jak silní můžeme být.
Předvolební slib, který Vám dáváme, je, že 
nebudeme lhát. Chceme znovuvybudovat 
ztracenou mezilidskou důvěru, včetně důvěry  
v zastupitele města. Stojíme o Vaši pomoc  
a nápady. Pokud něco nepůjde a může se to stát, 
vysvětlíme to každému z Vás, aby nebylo pochyb, 
že jsme pro danou věc udělali vše, co bylo  
v našich silách a zákonných možnostech.

Přísaha Žďáru nad Sázavou

5.  Ing. Pavel Pospíchal

6. Tomáš Růžička

4.  Aleš Koželuh

3.  Bc. Petr Krábek

2.  Tereza Beekhuizen Novotná

1.  František Partyka
Dotace nesmí být jedinou hybnou 
silou rozvoje města.

Zlepším informovanost  
a komunikaci s občany našeho 
města.

Pomůžu nám vybudovat 
bezpečné město bez bariér.

Zajistím větší podporu sportu  
a volnočasových aktivit pro děti  
a mládež.

Podpořím dobré nápady bez rozdílu 
politického původu.

Odmítám klientelismus a střety  
zájmů, jsem pro osobní 
odpovědnost. 
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Více informací na www.kinsky-zdar.cz.

OTEVÍRÁME 5. ZÁŘÍ
OD  20. SRPNA DO 4. ZÁŘÍ BUDE CELÝ AREÁL
OD KINSKÝ UZAVŘEN Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ.

SLEVA 10 % NA VŠE!
Platí od 5. do 18. září na veškerý sortiment 

OD KINSKÝ a Rybárny KINSKÝ.

SLEVA 20 % NA VŠE!
Platí od 5. do 18. září na veškerý sortiment 
OD KINSKÝ při nákupu v Rybárně KINSKÝ

v minimální hodnotě 300 Kč.
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Záloha_Zverinka clanek zpravodajQ2
pondělí, srpna 22, 2022 09:07:15 odp.
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Žďár nad Sázavou 96.5 FM  87.9 FM  R-VYSOC

NATANKUJTE  
ZADARMO

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

s Českým rozhlasem Vysočina

Když jde o jídlo,
myslíme na vše.
I na to, koho si vybrat do týmu.

patříte k nám
Když  nemůžete jídlo dostat z hlavy,  

V případě zájmu nás kontaktujte na
e-mailu: prace@billa.cz

Více informací na billa.jobs.cz

DŮM KULTURY 
Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou

NÁBOROVÝ DEN  
9. 9. 2022 9:00 – 16:00

ZDARSKY_ZPRAVODAJ_BILLA_179x128.indd   1ZDARSKY_ZPRAVODAJ_BILLA_179x128.indd   1 16.08.2022   14:13:1716.08.2022   14:13:17



Změna programu vyhrazena.

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

BNPM – bazilika Nanebevzetí P. Marie, CTH – Café U Tety Hany, ČD – Čechův dům, FP – Family point, GSR – Galerie Stará radnice,  
HK – Husova kaple, KB – kaple sv. Barbory, KMJS – Knihovna M. J. Sychry, KR – Konventní rybník, NR – náměstí Republiky,  

NT – Nábřežní terasy, OZS – ovál u zimního stadionu, PFH – park Farská humna, PHP – parkoviště pod Hasičskou pojišťovnou,  
RCS – Rodinné centrum Srdíčko, RM – Regionální muzeum, SP – Senior Point v knihovně, SZH – schody na Zelenou horu, UD – ulice 

Dvořákova, ZH – kostel na Zelené hoře, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou

DĚTEM
pondělí 12. září, 15.30
Babička Školnice – divadelní představení /RCS/

úterý 13. září, 15.00
Posezení s harmonikářem Jiřím Kašíkem /RCS/

čtvrtek 15. září, 16.00
Kouzelný kabaret s Milanem Řezníčkem /RCS/

SENIORŮM
úterý 6., 13. 20. a 27. června, 9.00
Koordinační cvičení s Romanou Sochovou /SP/

pondělí 19. září, 8.00‑11.30 Knihovna seniorům /SP/

DUCHOVNÍ AKCE
pátek 16. září, 20.00‑22.00 Nikodémova noc /ZH/

Poutní mše svatá
sobota 24. září, 16.30 /ZH/
neděle 25. září, 9.00 /BZNP/
středa 28. září, 11.00 /ZH/

KONCERTY
středa 7. září, 19.00 Jaroslav Hutka /NT/

sobota 24. září, 19.00
Florianer Sängerknaben z kláštera Sankt Florian /KR/

neděle 25. září, 17.00 Slavnostní Te Deum /ZH/

středa 28. září, 16.00
Tři století Poutního kostela na Zelené hoře /ZH/

sobota 1. října, 18.00 Trio Vita Sonante /ZH/

KULTURNÍ AKCE
středa 7. září, 19.00 Petr Fejk – Jak se dělá ZOO /CTH/

pátek 9. září, 17.00 Ochutnávka vín /NT/

úterý 13. září, 16.00‑18.00 Den otevřených dveří Domu sociál-
ních služeb /UD/

čtvrtek 15. září, 17.00 Vaření se S� Šimkovou /NT/

sobota 17. září
8.00‑11.30 Žďárský farmářský trh /NR/
11.00‑20.30 Futrování na Farských /PFH/
14.00 Národní fronta fest /PHP/

neděle 18. září
17.00 Sv� Jan Nepomucký a další patroni české země
v dílech barokních umělců /ZŽ/
19.00 Santini /ZH/

sobota 24. září, 10.00‑18.00 Den venkova (ZŽ)

středa 28. září, 10.00
Lidová krojová pouť ke sv� Janu Nepomuckému /ZH/

VZDĚLÁVACÍ AKCE
pondělí 12. září, 16.00 
Beseda se senátorem Ing� Josefem Klementem /HK/

úterý 13. září, 16.00 Domácí hospic Barborka /SP/

neděle 25. září, 17.00 Prof� Royt – Ikonografie kostela a osob-
nosti sv� J� Nepomuckého /ZH/

úterý 27. září, 10.00
Co všechno byste chtěli vědět o Evropské unii a bojíte se zeptat /FP/

středa 28. září, 18.00 Simone Gionima /ZŽ/

SPORTOVNÍ AKCE
středa 7. září, 16.00 Běh Žďárák – Dolinky /ZH/

sobota 10. září, 12.00‑18.00 Žďárské schody VII (PFH)

sobota 10. září, 12.00‑16.30
Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda (OZS)

sobota 10. září, 10.00‑16.00 
Cyklovýlet po stopách Santiniho na Žďársku /ZŽ/

sobota 17. září, 13.00
Faraónský běh na Zelenou horu (SZH)

VÝSTAVY
sobota 13. srpna až čtvrtek 15. září
Ladislav Čáslavský – obrazy /BZPM/

čtvrtek 25. srpna až neděle 18. září
Hvězda mezi hvězdami /GSR, KB/

úterý 20. září až neděle 9. října /GSR/
Martin Srb – Rytina ve známkové a bankovkové tvorbě 

pátek 10. června až neděle 6. listopadu
Roky v baroku /RM/

čtvrtek 1. září až pátek 30. září
Jaroslav Provazník – I ♥ Vysočina /KMJS/

čtvrtek 1. září až pondělí 31. října
Soňa Gregorová Zlevorová: Zastávka u Sofie /ČD/


