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Městská poliklinika prochází postup-
nou modernizací. Přes léto v budově 
přibyly dvoje elektronické dveře, které 
se před návštěvníkem otevírají samy.

Zejména při vstupu do oddělení 
rehabilitace tak nové dveře ulehčují 
přístup pacientům o holích či na vozí-
ku, novinku vítají i maminky s kočárky.

„Město do pořízení dvojích dve-
ří vložilo 350 tisíc Kč a do polikliniky 
směřují i další prostředky,“ říká sta-
rosta Zdeněk Navrátil. Při Dni zdra-
ví v sobotu 10. září má být veřejnosti 
představen nový diagnostický ultra-
zvuk, pořízený za 600 tisíc Kč, uvol-
něných z rozpočtu města. -lko- 

Jeden z fl obecqských borců, kteří 
ve Žďáře obří loutky vodili, Martin 
Deroose, odpovídal na otázky Žďár-
ských novin. To v přímém překladu 
Václava Košťála, průvodce Partner-
ských dnů.

Přibližte tradici obrů... 
Tato tradice je rozšířena nejen v 

Belgii, ale i ve Francii a Španělsku. 
Vždy jsou to fi guríny představující 
významné lidi nebo známé postavy v 
dané oblasti. Může to být třeba i sta-
rosta nebo kněz.

A koho představují obří loutky z 
Flobecqu? 

Ten první obr se jmenuje George 
Delize. Představuje spisovatele a novi-
náře, který kdysi žil ve Flobecqu. 

Pak máme s sebou ještě Sylvii. 
Představuje selku a farmářku, která 
bydlela v lese na kraji Flobecqu. Byla 
napůl čarodějnice.

Jak je těžké se naučit ve fi gurí-
nách chodit? 

Tělo obra tvoří kovová nebo prou-
těná konstrukce. George váží 85 kg a 
Sylvie kolem 70 kg.

Je to obtížné, protože v obří loutce 
stojí jeden člověk, který ji musí nést 
a když se do vysoké fi guríny opře vítr, 
je dost obtížné ji udržet. Nosičů je nás 
více a po chvíli se střídáme.  -lko-

Své návrhy, co by se dalo ve Žďá-
ře vylepšit pomocí vyčleněných 600 
tisíc korun v rámci premiérového 
participativního rozpočtu města roku 
2017, představí nyní autoři na veřej-
ném diskuzním setkání.

To se koná ve středu 7. září od 17 
hodin v zasedačce zastupitelů na 
MěÚ. Žďáráci mohli návrhy podávat 
do 10. července. 

Mezi nápady byl např. Santiniho 
barokní festival, oplocení volnočaso-
vého areálu a vodní molo na Farča-
tech, oprava pítka v atriu za obchod-
ními domy, workoutové hřiště či 
vstup do úvozu s připomínkou první-
ho osídlení Žďáru... 

„Obdrželi jsme celkem šest návrhů, 
což na první rok a velikost našeho měs-
ta není málo,“ říká starosta Zdeněk 
Navrátil. 

Alokovaná částka je 600 tisíc Kč a 
to znamená, že se do ní vejdou čty-
ři plné projekty s maximální hranicí 
150 tisíc Kč.

Poslední slovo o tom, které návrhy 
má obec realizovat, padne v listopa-
du při všelidovém hlasování. Účastnit 
se jej mohou všichni Žďáráci starší 15 
let. Hlasovat mohou na webu města, 
ve zpravodaji, či pomocí hlasovacích 
uren v městských budovách. 

„Zajímavostí je, že každý hlasující 
bude mít dva pozitivní a jeden negativ-
ní hlas, tedy bude možno podpořit dva 
projekty a jeden odmítnout,“ vysvětluje 
Navrátil.

Radnice se letos přidala k prvním 
městům, která participativní rozpočet 
zavedla. Při seznamování občanů se 
systémem pořádala tématické veřej-
né diskuse a sousedská setkání. Lidé 
pak prodiskutované návrhy projektů 
předali radnici. Odbory kultury a roz-
voje přes léto návrhy posoudily z hle-
diska realizovatelnosti. „Veškeré práce 
a postupy na participativním rozpočtu 
a při jeho letošním zavádění konzultuje-
me s autorem projektu, společností Ago-
ra,“ dodává starosta. -lko-

Řidičům ve Žďáře nad Sázavou se 
ulevilo. Po rozsáhlé rekonstrukci sítí 
a povrchů se v neděli večer 14. srpna 
rozjela doprava po dlouho uzavřené 
ulici Smetanova.

Ta je páteřní komunikací ve měs-
tě a během oprav ji musely nahra-
dit složité objížďky. V této ulici s 
rodinnou zástavbou radnice počítá 
s dopravním značením, které zamezí 
nadměrnému hluku. Již nyní tu pla-
tí omezení vjezdu nákladní dopra-
vy. Dle schválené projektové doku-

mentace je zatím v celé ulici rychlost 
50 km/h. Pouze ve směru od Brněn-
ské ul. k parku u Ivana, je před pře-
chodem pro chodce u ZZN rychlost 
snížena na 30 km/h.

Jak uvádí mluvčí radnice Niko-
la Adlerová, po nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu město požádá 
o snížení rychlosti na maximální „tři-
cítku“ v celé ulici Smetanova, tak jak 
požadovali občané a usnesli se ještě 
před prázdninami zastupitelé města.
 -lko-

Letos na podzim si zvolíme nové 
zastupitele Kraje Vysočina. Termín 
krajských voleb v ČR byl rozhodnu-
tím prezidenta republiky stanoven 
na dny 7. a 8. 10. 2016.

Při těchto volbách můžeme do 
obálky vložit jeden hlasovací lístek 
strany, hnutí nebo koalice, kterou 
chceme podpořit. Preferujeme-li 
konkrétního kandidáta, můžeme 
jeho jméno na kandidátce zakrouž-
kovat. Učinit tak můžeme maxi-
málně u čtyř kandidátů pouze na 

jednom hlasovacím lístku. Takto 
zvýhodněný kandidát může díky 
preferenčním hlasům přeskočit 
kandidáty, kteří jsou na kandidátní 
listině před ním.

Poprvé se všech 26 volebních 
místností ve Žďáře a jeho místních 
částech otevře v pátek 7. 10. od 14 
hodin a hlasování pro tento den 
skončí ve 22 hodin. V sobotu 8. 10. 
budeme mít šanci hlasovat v době 
od 8 do 14 hodin. 

Právo volit do zastupitelstva kraje 

má občan ČR, který alespoň ve dru-
hý den voleb dosáhl věku 18 let a je 
přihlášen k trvalému pobytu v obci, 
která náleží do územního obvo-
du kraje. Volič, který nebude moci 
volit ve dnech voleb v místě svého 
volebního okrsku, si může vyřídit 
voličský průkaz, s nímž může volit v 
ostatních okrscích svého kraje. 

Ve stejné dny proběhne v okrese Jih-
lava i první kolo voleb do 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR. Žďársko má na senát-
ní volby čas až do roku 2020. -lko-

Žďáráci představí návrhy 
k vylepšení města

Další elektronické dveře

Ulice Smetanova ještě čeká 
na snížení rychlosti 

GEORG A SYLVIE, jinak obří loutky z belgického Flobecqu. Nosiči schovaní v jejich nitru dokáží obry i roztančit.
 Foto: Lenka Kopčáková

Nosiči obřích loutek: Je to dřina

Krajské volby budou 7. a 8. října


