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Bronzová pamětní deska s textem 
„17. listopad, Den boje za svobodu a 
demokracii“ je nově na budově býva-
lého městského úřadu ve vrchní části 
náměstí Republiky. Své čestné místo 
má vedle busty T. G. Masaryka.

Dle návrhu Jana Šustra, člena 
komise marketingu a komunikace 
RM, desku odlila Slévárna a mode-
lárna Nové Ransko.

Odhalena byla symbolicky 17. 11. 
v 17.11 hodin. Součástí podvečer-
ních oslav Dne boje za svobodu  a 
demokracii byl hudební program a 
průvod se zastaveními u význam-
ných míst událostí před 27 lety. To 
s komentářem tehdejšího účastní-
ka a bývalého kronikáře města Víta 
Bohumila Homolky. Děti si v průvo-
du nesly rozsvícené lampióny. 

„V průběhu dvou let, co tu působíme, 
jsme zjistili, že Žďár nemá jediné mís-
to, kde by byla možnost svátek připo-

menout. Vyjma prostoru před sálem 
zastupitelstva v mezipatře úřadu, kde 
jsou pamětní desky  obětí komunistic-
ké totality,“ ohlíží se starosta Zdeněk 
Navrátil.

Radnice se tedy rozhodla umístit 
pamětní desku k tomuto dvojitému 
výročí 17. listopadu, které dělí 50 
let. (17. 11. 1939 uzavření vysokých 
škol a poprava studentů nacisty, 17. 
11. 1989 násilné rozehnání student-
ské demonstrace proti komunistic-
kému režimu na  Národní třídě, což 
odstartovalo  pád komunistického 
režimu v ČSSR). 

Jako logické místo vyplynula stěna 
u busty T. G. M.,  kde  se ve Ždáře 
občané vždy 17. listopadu neformál-
ně scházeli a zapalovali svíčky. Rada 
města na výrobu pamětní desky 
uvolnila 100 tisíc Kč. J. Šustr připra-
vil návrh bez honoráře. -lko-

ATMOSFÉRA  listopadu 1989, jak ji na žďárském náměstí zachytil Jaroslav Šin-
delka. Foto: archiv ŽN

Sedmnáctý listopad už má ve Žďáře 
svoji pamětní desku

Při letošním již 21. ročníku Festivalu vzdělávání praskal 
žďárský Dům kultury doslova ve švech. 

Ráno, ještě za tmy, najelo na 80 středních a vyšších 
odborných škol, gymnázií i odborných učilišť, a roz-
ložilo své stánky s praktickými ukázkami nejen v sále a 
na ochoze, ale i ve foyer. 

Tradiční veletrh škol a vzdělávání 10. listopadu nav-
štívily stovky vycházejících žáků s učiteli, nebo odpo-

ledne znovu s rodiči, a naslouchali praktickým informa-
cím o studiu jak od pedagogů a mistrů, tak i od studentů 
daných škol.

Letos až do podvečerních hodin v daných intervalech 
vyjížděl od Domu kultury autobus s mladými návštěv-
níky a mířil na exkurze do regionálních podniků a fi rem. 
Akce v režii P. O. Kultura Žďár nad Sázavou se setkala s 
velkým zájmem veřejnosti. -lko-

NA STÁNCÍCH škol mohli návštěvníci sledovat nepřeberné ukázky praxe, od řemesel po kriminalistiku, zdravotnictví či 
gastronomii. Foto: Lenka Kopčáková

Festival vzdělávání byl plný možností
Nový katalog
středních škol

Na pomoc vycházejícím žákům a 
jejich rodičům při výběru budoucího 
oboru je moderně vyvedená katalogo-
vá publikace s názvem Střední školy na 
Vysočině, která osloví.

Vyšla v režii Kraje Vysočina, a bývá 
každoročně aktualizována. Předsta-
vuje se zde 37 středních škol zřizova-
ných Krajem Vysočina, které najdeme 
i na přehledné mapě kraje, s barevným 
vyznačením typů vzdělávání. Na Vyso-
čině je celkem na 65 škol denního stu-
dia. Mimo ty krajské jsou to školy sou-
kromé či církevní. 

V elektronické verzi knihou můžeme 
listovat na adrese:
www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp.

Budoucí středoškoláci v publikaci na-
jdou podrobné informace a termíny k 
přijímacímu řízení, zajímavosti o škol-
ních projektech, informace o motivač-
ních stipendiích pro studenty kvalifi ko-
vaných dělnických a řemeslných profesí 
pro průmyslové podniky a pro zajištění 
služeb obyvatelstvu.  -lko-

Pitná voda ve Žďáře nad Sáza-
vou od ledna podraží o víc jak 
2 koruny za „kubík“, a bude 
nově stát 95 Kč/m3. Letošní 
vodné a stočné se tak zvedne 
o 1,50 Kč a o 0,80 Kč za metr 
krychlový pitné vody. 

Jen pro představu: metr krychlový 
obsahuje 1000 litrů vody, což vysta-
čí zhruba na 10 vykoupání v menší 
vaně. Do ní totiž optimálně natočíme 
asi 100 litrů vody. Lázeň nás tak vyjde 
na 9.50 Kč. Sprchováním lze ušetřit 
nejméně polovinu vody, a tedy i ceny.

Celková denní dávka pitné vody 
na osobu je ofi ciálně počítána kolem 
100 litrů, z toho asi polovinu spotře-
bujeme na osobní hygienu. 

V běžném životě asi 10-12 hodin 
denně trávíme ve škole, v zaměstnání 
a mimo domov, takže vodu spotřebo-
váváme jinde. Ale zejména rodinám 
s malými dětmi, které mají větší spo-
třebu vody, nezbývá, než hledat chyt-
ré vychytávky k jejímu snížení. 

Co říká ofi ciální zpráva? 
Cenu vody pro vodné a stočné, 

s účinností od 1. 1. 2017, schváli-

lo předsednictvo Svazu vodovo-
dů a kanalizací Žďársko na základě 
podrobné analýzy vnějších vlivů a 
provozních nákladů, zpracovaných 
Vodárenskou akciovou společností, a. 
s., divizí Žďár nad Sázavou. 

Jak vysvětlují Dagmar Zvěřino-
vá, předsedkyně předsednictva Sva-
zu vodovodů a kanalizací Žďársko a 
Karel Fuchs, ředitel divize Vodáren-
ské akciové společnosti, a.s.. ve své 
tiskové zprávě, SVAK Žďársko, jako 
příjemce dotací z Evropské unie, má 
uzavřené smlouvy o poskytnutí dota-
cí.

Jejich nedílnou součástí je závazek 
dodržení podmínek tzv. fi nanční ana-
lýzy, která predikuje povinný vývoj 
ceny vodného a stočného pro roky 
2015–2024. Tato predikce stanovuje 
povinný meziroční nárůst ceny vod-
ného a stočného ve výši 2 % + infl ace. 

Jak dále v TZ stojí, nedodržení pre-
dikce vývoje ceny může mít restrik-
tivní následky v podobě krácení dota-
ce. Cena pro vodné a stočné na rok 
2017 respektuje tyto vyjednané pod-
mínky pro příjem dotací z EU a navy-
šuje se oproti r. 2016 o 2,5 %. -lko-

Voda od ledna podraží o 2 koruny


