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Kino Vysočina vás zve

Program na PROSINEC 2016
Pozn.: pořady vánočního charakteru 

najdete v přehledu Žďárský advent a Váno-
ce 2016, na str. 14 a 16.

Pořady pro děti
Kulturní minimum I. 
Út 6. 12. v 9.00 a v 11.00, st 7. 12. v 

11.00, čt 8. 12. v 9.00 a v 11.00
Dům kultury 
SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ 
Metoda DrumCircle - forma skupino-

vého bubnování pod vedením zkušeného 
facilitátora. Hra na bubny či jiné perkusní 
nástroje. Trvá 60 minut.

Kulturní minimum II. 
Út 6. 12. v 9.00 a v 11.00, st 7. 12. v 9.00
Dům kultury 
SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ 
Metoda DrumCircle – skupinová hra na 

bubny či jiné perkusní nástroje pod vede-
ním zkušeného facilitátora. Trvá 60 minut.

Dětské divadelní předplatné 
St 14. 12. v 9.00, 11.00 a  ve 14.00 
Čt 15. 12. v 8.45, v 11.00 
Kino Vysočina 
ZA KA MARÁDY Z TELEVIZE 
Pásmo pohádek z Večerníčků
Trvá 60 minut.

Divadla
Divadelní předplatné KOMORNÍ
Pá 2. 12. v 19.00
Městské divadlo/Divadlo Járy Cimrmana 
ŠVESTKA 
Režie L. Smoljak, hrají členové divadla 

Járy Cimrmana. Vyprodáno!

Divadelní předplatné ŽLUTÉ
Ne 4. 12. v 19.30 
Městské divadlo/Divadlo Palace Praha
STARÁ DOBRÁ KA PELA
Režie Petr Hruška, hrají V. Postránecký, 

S. Skopal, N. Konvalinková ad. Vyprodáno!

Divadelní předplatné ZELENÉ
Po 12. 12. v 19.00
Městské divadlo/Studio dva Praha
CELEBRITY
Režíruje a hraje Ondřej Sokol. Nečeka-

ný pohled do soukromí jeho, i téměř všech 
umělců v ČR.

Výstavy
Do 15. 1. 2017, Malá Galerie Stará rad-

nice 
BOHUMILA MÁLKOVÁ - OBRA ZY
Přístupno dle otevírací doby IC.

Do  15. 1. 2017, Městské divadlo 
MŠ VESELSKÁ SLAVÍ 30 LET
Otevřeno hodinu před  a během předsta-

vení.

Kontakty: Dům kultury: 566 502 253, Ki-
no Vysočina: 564 407 559, www.dkzdar.cz.

Sobota 3. prosince
19.30 POHÁDKY PRO EMU
Romantická komedie (Čes/Fra 2016, 

ČD, 2D) Začíná hra na lásku, ale jak skon-
čí? I zázraky se občas dějí. V hl. roli Ondřej 
Vetchý a Aňa Geislerová.

Neděle 4. prosince 
17.00 DÍVKA  VE VLAKU
Mysteriózní thriller (USA 2016, T, 15+, 

2D) Příběh, který šokoval svět. Stane se svěd-
kem něčeho, co od základu změní vše… 
Knižní bestseller roku 2015.

Čtvrtek 8. prosince 
17.00 KA MENY BOLESTI
Romantické drama (Fra 2016, T, 15+, 2D) 

Příběh ženy, která hledala vášeň a lásku. Uve-
deno v hlavní soutěži v Cannes!

19.30 PŘÍCHOZÍ 
Mysteriózní sci-fi  (USA 2016, T, 12+, 2D) 

Jaké jsou úmysly mimozemšťanů? Je pouze 
krátký čas na zjištění, co lidstvu hrozí…Pro-
vokativní thriller od slavného režiséra Denise 
Villeneuvea.

Pá 9., so 10. prosince
19.30 UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁL-

KY
Horor (USA 2016, T, 15+, 2D) Musí zasta-

vit odvěkou válku mezi lykany a upíry - i za 
cenu nejvyšší… Pokračování úspěšné série.

Neděle 11. prosince
17.00 MARGUREITE A JULIEN
Historické drama (Fra 2015, T, 15+, 2D) 

Fenomén incestu bez nadbytečného morali-
zování! 

Čtvrtek 15. prosince 
17.00 INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Komedie (Čes 2016, 12+, 2D) Kohák, 

Holubová, Čtvrtníček, Špalková ad. v premi-
éře fi lmu Tomáše Vorla.

19.30 Filmový klub: MUŽ JMÉNEM 
OVE       

Drama (Švéd 2015,T, 12+, 2D) Dojemné 
komediální drama o starém, zatrpklém muži, 
co se snaží vyrovnat s minulostí i novými sou-
sedy. 

Pá 16. prosince 
17.00 INKA RNACE
Horor (USA 2016, T, 15+, 2D) Musí 

nasadit veškeré své schopnosti, a možná i 
život, aby přemohl démony, které ovládají 
jedenáctiletého chlapce.

19.30 ROGUE ONE: STAR WARS 
STORY

Sci-fi  (USA 2016, T, 2D) Návrat hvězd-
ných válek! Filmový hit!

Sobota 17. prosince 
14.30 NAŠE POSLEDNÍ TANGO
Dokument (Arge / Něm 2015, T, 2D) 

Dvojice nejslavnějších tanečníků tanga v 
dějinách a jejich lásky…Fantastické taneč-
ní kreace a skvělý fi lm!

20.00 ROGUE ONE: STAR WARS 
STORY

Sci-fi  (USA 2016, T, 2D) Opakování.

Neděle 18. prosince 
17.00 ROGUE ONE: STAR WARS 

STORY
Sci-fi  (USA 2016, T, 2D) Opakování.

Pátek 23. prosince
17.00 COLLATT ERA L BEAUTY: 

DRUHÁ ŠANCE
Drama (USA 2016, T, 12+, 2D) Will 

Smith prožívá v ústraní hlubokou osobní 
tragédii. Kolegové vymyslí drastický plán, 
jak se překvapivým a hluboce lidským způ-
sobem vyrovnat s žalem. 

Středa 28. prosince
19.30 ROGUE ONE: STAR WARS 

STORY
Sci-fi  (USA 2016, T, 3D) Opakování.

Čt 29. a pá 30. prosince
19.30 PASAŽÉŘI
Sci-fi  (USA 2016, T, 12+, 2D) Jennifer 

Lawrence a Chris Pratt  coby pasažéři ves-
mírné lodi v cestě na jinou planetu. Probu-
dí se o 90 let dříve, a brzy zjistí, proč…

Vánoční půjčovní doba:
Hlavní budova (odd. pro dospělé, odd. pro 

dětské čtenáře, čítárna a hudební knihovna)
Pá 23. - út 27. 12. zavřeno 
St 28. - pá 30. 12. otevřeno: 9.00–17.00

Pobočka Nádražní
Pá 23. – so 31. 12. zavřeno.

Více na: icentrum@knihzdar.cz, tel: 566 
623 766.

Z celkem osmi dotačních programů v různých oblastech, určených pro rok 
2017, si mohou vybrat pořadatelé akcí a služeb zaměřených na různé věkové 
a typové kategorie spoluobčanů, konaných, až na jednu výjimku, výhradně 
na území města Žďáru nad Sázavou. 

V listopadu tyto dotační programy schválili zastupitelé města. Svoji premié-
ru mají dotační programy pro sociální oblast, kterou již tak město dlouhodo-
bě podporuje.

ŽN dnes pro zajímavost uvádí názvy nových dotačních programů, jejich 
objemy, a lhůty podání žádostí. Podrobnosti o pravidlech podávání žádostí 
najdete na webu města.

Přehled dotačních programů 2017
 DOTACE PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A ZDRA VOT-

NÍCH SLUŽEB,
objem 800 tis. Kč (žádost od 1. do 28. 2. 2017). 

 DOTACE PRO PODPORU SPOLKOVÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍ A 
ZDRA VOTNÍ OBLASTI, 250 tis. Kč (od 1. do 31. 1. 2017)

 KULTURA  2017, 860 tis. Kč (od 1. do 31. 1. 2017) 
 VOLNÝ ČAS 2017, 290 tis. Kč (od 1. 1. do 28. 2. 2017)
 SPORT 2017, 3 700 tis. Kč (od 1. 1. do 31. 1. 2017)
 ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017, 800 tis. Kč (od 1. 1. do 

28. 2. 2017)
 SPORTOVIŠTĚ 2017, 1 790 tis. Kč (od 1. 1. do 31. 1. 2017) 
 PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRA NIČÍ, 120 tis. Kč 

(od 1. 1. do 28. 2. 2017).  -lko-

Spouští osm dotačních titulů

Město chystá obnovu svého 
Komunitního plánu sociálních 
služeb (KPSS). To je strategický 
dokument pro oblast sociální.

Je důležitý jak pro rozvoj sítě 
sociálních služeb ve městě a jejich 
financování, tak je nezbytný při 
schvalování dotačních řízení z 
Fondů Kraje Vysočina a minister-
stev.

KPSS je však závislý na vývoji 
dalších dvou nosných žďárských 
dokumentů, s nimiž se v řadě pro-
blematik prolíná. Prvním je Stra-
tegický plán rozvoje města (schvá-

lený zastupiteli v září) a druhým 
je právě finišující Strategický plán 
sociálního začleňování, který 
vzniká ve spolupráci s Agenturou 
Ministerstva pro lidská práva ČR 
. Ve čtvrtek 15. 12. dostanou jeho 
návrh na stůl zastupitelé města.

Bylo tedy nutné vyčkat s aktua-
lizací KPSS do doby, než budou 
oba strategické dokumenty odsou-
hlaseny a k dispozici. Proto žďárští 
zastupitelé v listopadu prodloužili 
platnost stávajícího Komunitního 
plánu sociálních služeb z let 2014-
16 i pro rok 2017. -lko-

Prodloužili platnost
Komunitního plánu  

Od poloviny listopadu běží archi-
tektonická soutěž o návrh Nádražní 
– městská třída, kterou vyhlásila rada 
města.

Zúčastnění architekti mají soutěžní 
návrhy revitalizace této důležité spoj-
nice z centra k nádraží odevzdat do 27. 
1. 2017. 

Pak komise předních architektů 
a urbanistů jejich práce do 50 dnů 
vyhodnotí, takže koncem března již 
radní budou mít na stole první tři oce-
něné návrhy. 

Jak uvádí starosta města Zdeněk 
Navrátil, nejlepším autorům za jejich 
úsilí náleží odměna. „První cena se sta-
novuje ve výši 170 tis. Kč, druhá cena ve 
výši 100 tis. Kč, třetí cena 65 tis. Kč. Ještě 
máme vyčleněných 35 tis. Kč na mimo-
řádné odměny za zajímavý návrh či 
neobvyklé řešení,“ dodává. 

Následně s oceněnou trojicí archi-
tektů proběhne tzv. jednací řízení bez 
uveřejnění, při kterém budou jejich 
návrhy obodovány dle sledovaných 
aspektů. Kritériem bude třeba praktič-
nost, ekonomická přiměřenost zvole-
ných řešení, a nákladnost pro město. 

Neznamená to tedy, že ve výsled-
ku automaticky dostane zakázku prv-
ní autor architektonického návrhu v 

pořadí. 
Vybraný projektant pak zpracuje prv-

ní etapu rekonstrukce Nádražní ulice, v 
úseku od pošty ke kruhovému objezdu 
u Ivana. 

„Stavba by se měla realizovat na jaře 
2018, a práce poběží v podobném rytmu, 
jako na ulici Smetanova,“ říká starosta. 
Akce totiž je vyvolána především nut-
ností rekonstrukce podzemních sítí 
vodovodní a kanalizační sítě v ulici. 
Město poté naváže stavbou povrchů. 
„Chceme, aby se celá akce stihla během 
jara 2018,“ přeje si starosta. 

Na otázku ŽN, zda má město určitý 
požadavek či nápad, se kterým by měli 
architekti pracovat, Zdeněk Navrá-
til odpovídá, že v průběhu minulých 
dvou let město při různých setkáních 
nasbíralo řadu nápadů a požadavků od 
občanů. Ty byly, stejně jako požadavky 
odborů MěÚ, zapracovány do zadání.

„Očekáváme, že architekti budou při-
nášet své nápady jak k podobě prosto-
ru, tak i z hlediska dopravního řešení 
lokality. Třeba čekáme na názor, zda by 
měly být nové vjezdy v části od Ivana k 
nádraží, nebo co propojení do Nádražní 
ulice u zdravotní školy,“ naznačuje sta-
rosta. Dodává, že i v tomto směru je to 
ideová soutěž.  -lko-

Architekti soutěží o projekt 
Nádražní ulice


