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Po Žďáře bylo do konce léta 
umístěno pět typů nových lavi-
ček a řada těch stávajících prošla 
opravou.

Během května mohli lidé posílat 
radnici své tipy k umístění laviček 
do míst, kde pokládají posezení za 
potřebné, a tipy na opravy laviček 
stávajících. 

Na výzvu města reagovalo kolem 
dvacítky občanů a někteří měli 
stejný nápad. Lidem nejvíce chy-
bí lavičky u cyklostezek a obchod-
ních center. 

Došlé návrhy posoudil odbor 
komunálních služeb z hlediska 
možnosti následné údržby a vývo-
zu odpadu. Ke každé lavičce totiž 
nově náleží i odpadkový koš. 

„Nové lavičky najdeme na páteřní 
cyklostezce, za mostem u fotbalové-
ho hřiště, u Konventského rybníka, 
odkud je hezký pohled na zámek a 
Zelenou horu a také v sídlišti Libu-

šín a u Kauflandu,“ informuje sta-
rosta Zdeněk Navrátil. Na žádost 
seniorů prý byla lavička umístěna 
i při cestě od zastávky autobusu ke 
hřbitovu pod Zelenou horou. 

Na opravách a nátěrech stáva-
jících laviček na území města se 
podílely skupiny veřejně prospěš-
ných prací a Ponorka – nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež. 

Ponorka se dokonce stala garan-
tem parku na Farských humnech. 
Jak ŽN informuje její pracovnice 
Alžběta Šabartová, během červen-
ce pracovníci a uživatelé Ponorky 
společně natřeli všechny lavičky v 
tomto prostranství. „Odměnou za 
dobře odvedenou práci jim byl pik-
nik přímo v areálu Farských humen,“ 
ohlíží se.

Díky natírání laviček mohla 
Ponorka svým uživatelům nabíd-
nout činnost, kterou se stali pro-
spěšní svému okolí.  -lko-

V sobotu 10. září bude na žďár-
ské poliklinice živo. V době od 8 
do 13 hodin se zde koná již druhý 
ročník preventivně zážitkové akce 
s názvem Den Zdraví.

 Lenka Kopčáková

Lidé mohou přihlížet prezenta-
ci integrovaného záchranného systé-
mu hasičů, záchranky a policie, včetně 
oderní techniky. Uvidíme slaňování 
pacienta ze střechy, práci služebních 
psů i nácvik první pomoci. 

Zájemci si v rámci BESIPu vyzkouší 
brýle simulující opilost, únavu, či účin-
ky drog. Atrakcí bude i velký model 
plic společnosti ONKO MAJÁK, 
s užitečnými radami o prevenci rako-
viny plic.

V areálu najdeme stánky fi rem se 
zdravotnickou tematikou a některých 
zdravotních pojišťoven.

Vyšetří cévy i přeměří zrak
 Lidé se při Dni zdraví nemusejí jen 

koukat, ale mohou udělat i něco pro 
sebe. Třeba se nechat zdarma prohléd-
nout specialisty. První možností je 

prevence interních onemocnění, tedy 
vyšetření tepen a žil. Ženy mají mož-
nost preventivně využít jinak hrazené-
ho sonografi ckého vyšetření prsu. Na 
speciální pomůcce zaškolí o způsobu 
samovyšetření prsu.

Prezentovat se budou oddělení radi-
ologické, rehabilitace a laboratoř, kde 
se mohou lidé podívat i do prostor, 
kam se normálně nedostanou a dozvě-
dět se zajímavosti o této práci.

Prezentovat se bude i výdejna zdra-
votnických prostředků, můžeme si 
nechat přeměřit zrak, či si promluvit 
s výživovou poradkyní.

„V rámci preventivních programů pro-
běhne slavnostní převzetí nového ultra-
zvukového přístroje pro oddělení RTG. 
Na tomto přístroji probíhá celá řada 
důležitých vyšetření jako UZ srdce, vnitř-
ních orgánů, cév, štítné žlázy a ve vel-
kém i UZ prsou, coby prevence rakovi-
ny,“ informuje Michal H. Zrůst, ředitel 
městské polikliniky.

Jak dodává, pořadatelé nezapomněli 
ani na děti. Mohou se vyřádit na ská-
kacím hradu nebo si nechat vymalovat 
na obličej nějaký obrázek. 

Zcela neobyčejnou sobotu 20. srp-
na prožili návštěvníci i samy posádky 
dračích lodí na Pilské nádrži ve Žďá-
ře nad Sázavou. 

Od rána do pozdního večera chrlil 
zábavu a podívanou jubilejní Festival 
Dračích lodí Velké Dářko 2016. Veš-
kerý program prolínalo téma „Deset 
let s vámi“.

Na vodní hladině své síly měři-
ly dračí posádky z blízka i daleka a 
pořadatelé je vyhodnocovali za účast 
a umístění v závodu od zcela první-
ho ročníku doposud. Někteří závod-
níci oprášili staré modely a zabojova-
li v soutěži O kostým století. 

Dračí festival zahájilo vypále-
ní čestné salvy nastoupenou gar-
dou jihlavského Spolku přátel 
dělostřelby a Bubenickou Dragon 
show. Diváky bavil Čaroděj Cave, 
Lučištnický spolek Sherwood či 
ostnatě šokující Fakír. Podívanou 
byl seskok dračích paragánů, ohňo-
vá show a ohňostroj Draco Ardens. 
 -lko-

O prázdninách některá dětská hřiš-
tě ve Žďáře doznala změn. Pokračoval 
projekt Aktivně pro Žďár, do kterého 
se dobrovolně zapojují občané.

Pokud chtějí ve svém okolí docí-
lit zlepšení dětského hřiště nebo vol-
nočasové plochy a jsou ochotni se 
fi nančně či osobně podílet na jejich 
vylepšení, mohou se stát buď patro-
nem či garantem plácku. 

V prvním případě město umožní 
patronovi, který sponzoruje hřiště, 
umístění reklamy či loga na tomto 
plácku. 

Garant zase pomáhá s dohledem 
nad dodržováním provozního řádu 
konkrétního hřiště a dbá na pořádek 
a jeho funkčnost. Hlásí na městský 

úřad závady, poškození herních prv-
ků a sám provádí i drobné opravy. Na 
to mu úřad poskytuje potřebný mate-
riál.

V polovině srpna již našla své garan-
ty desítka dětských hřišť. 

Příkladem může být dětské hřiště 
v ulici Pelikánova na Vodojemu, kte-
ré v létě získalo nové pletivo a bran-
ky. „Bylo jedním z prvních hřišť, takto 
realizovaných ve spolupráci s garantem 
a místními občany,“ říká starosta Zde-
něk Navrátil. 

Na ulici Haškově zase díky této akti-
vitě přibyl na hřišti (mezi domy proti 
nádraží) nový pingpongový stůl. 

„S garantem hřiště se bavíme, že by 
lidé měli zájem podpořit i herní prvky. 

Jsou připraveni uvolnit půlku investice 
ze svého fondu bytových družstev a měs-
to dodá druhou část peněz,“ informuje 
Navrátil. Na akci dojde v příštím roce.

Ve druhé fázi příprav své obnovy je 
také hřiště za kulturním domem v uli-
ci K Přehradě, na Vysočanech I. „Je již 
hotová vizualizace a začnou první prá-
ce,“ dodává starosta. 

Začaly také práce na hřišti v uli-
ci Nádražní, za Úřadem práce. Byl 
vyměněn povrch na hřišti pro míčové 
hry a vybudovány zábrany proti spa-
dení míčů ze stráně. 

„Všechna tato hřiště jsou realizována 
ve spolupráci s garanty a ukazuje to, že 
Žďáráci jsou aktivní. Když vidíme, že 
zde najdeme lidi, co mají zájem o veřej-

ný prostor, nám se do lokalit mnohem 
lépe investuje,“ vítá starosta. Hlásí se 
už dokonce garant, který si chce vzít 
na starosti veřejné ohniště. 

„My jsme dali na městský web seznam 
dětských hřišť, která máme do určité 
míry zájem rozvíjet. Finance ale smě-
řujeme prioritně tam, kde lidé projeví 
zájem o spoluúčast a kde stojí garant,“ 
vysvětluje Navrátil.

Proces stále běží a lidé se mohou 
zajímat a přihlásit se k tomu „svému“ 
hřišti. 

„Mám obrovskou radost, že vedle lidí 
z dané lokality se nám ozývají i fi rmy a 
neziskové organizace se zájmem hřiště 
podpořit,“ dodává místostarosta Josef 
Klement. -lko-

Lavičky jsou natřené 
a je jich více

Den zdraví: 10. září

MIMONI ZE ŽĎÁRU si i v letošním závodu Dračích lodí obhájili obvyklé 12. místo. Foto: Vladan Solnička

Jubilejní Dračí festival lidi pobavil

O dětská hřiště začali lidé pečovat


