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ŽĎÁR NAD SÁZAVOU stojí na prahu nového roku. Ať je to pro nás, Žďáráky, rok úspěšný, plný prosperity a lidské tolerance.
 Foto: Lenka Kopčáková

Schodkový
rozpočet města
Rozpočet města Žďáru nad 

Sázavou pro rok 2017 ve výši 
450.518 tis. Kč je schodkový.

V prosinci jej tak schválili 
zastupitelé města, včetně při-
jetí úvěru ve výši 40 mil. Kč na 
krytí investičních akcí.

 Lenka Kopčáková

Zastupitelé také vzali na vědomí 
rozpočtový výhled na roky 2017-
2021. Právě otázka přijetí úvěru a 
zadlužování města byla živě diskuto-
vanou součástí předloženého návrhu 
rozpočtu. Ten v předloženém návrhu 
nakonec prošel těsnou většinou: 15 z 
celkem 27 hlasů. 

Příjmová část rozpočtu činí 
414.338 tis. Kč, fi nancování 36.180 
tis. Kč a výdajová část rozpočtu je 
450.518 tis. Kč.

„Část schodku je kryta předpokladem 
přijetí investičního úvěru ve výši 40 
mil. Kč. (TI Klafar, rekonstrukce ki-
na Vysočina a rekonstrukce měst. části 
Vodojem - ul. Kavanova a Máneso-
va)“. (Pokračování na str. 2)

Rok 2017 je Rokem českého 
baroka. Vyhlásila jej společ-
nost Czech Tourism, podporu-
jící cestovní ruch.

Střídá uplynulý rok 2016 - 
Rok Karla IV., vyhlášený
k 700. výročí narození krále 
českého a císaře římského. 

 Lenka Kopčáková

V roce 2017 se tedy můžeme těšit na 
přiblížení českého baroka v okruzích, 
jako jsou např. památky UNESCO, 
barokní zahrady, baroko pěšky nebo 
na kole, mystické baroko (tam patří 
naše památka UNESCO), nejkrásněj-

ší barokní zámky, hudba a divadlo, ale 
i barokní géniové, tradice či gastrono-
mie… 

Pro Žďár nad Sázavou a jeho obča-
ny to znamená řadu zajímavostí. I 
když programy různých institucí byly 
v době uzávěrky ŽN v procesu tvorby, 
podařilo se nám zjistit alespoň základ-
ní obrysy v kostele sv. Jana Nepomuc-
kého na Zelené hoře a v zámeckém 
Muzeu nové generace.

K výročí barokních umělců
 Začátkem února uplyne 340 let 

od narození stavitele Jana Blažeje San-
tiniho-Aichela (* 3. 2. 1677, †7. 12. 
1723).  

Jak informuje farář z klášterské far-
nosti P. Vladimír Vojtěch Záleský, v 
pátek 3. 2. 2017, na svátek sv. Blaže-
je, se v bazilice koná mše svatá za Jana 
Blažeje Santiniho Aichla.

 Následuje krátká přednáška a při-
pomínka této osobnosti u příležitos-
ti výročí narození. „Plánujeme i před-
náškový cyklus spojený se vzdělávacím 
kurzem pro průvodce. Ten bude o prv-
ních třech březnových sobotách probí-
hat v křížové chodbě fary,“ uvádí kněz. 
Přednášky budou z oboru výtvarného 
umění baroka a duchovního poselství 
barokní doby (4., 11. a 18. 3., vždy od 
14 do 16 hodin).

 Čistě barokní tradicí je Svatoján-

ská pouť na Zelené hoře, která byla po 
vysvěcení kostela sv. Jana Nepomuc-
kého v roce 1722 jedním z nejslavněj-
ších poutních míst.

„Letošní pouť proběhne v den svátku 
hlavního patrona Čech 16. 5., a o před-
chozím víkendu. Hlavním celebrantem a 
kazatelem bude biblista, kněz česko-ital-
ského původu, P. Angelo Scarano,“ říká 
Vladimír Záleský. 

 V červnu zavítá do Žďáru Festival 
Concentus Moraviae. První koncert 
zazní v pátek 9. 6. od 19.30 v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Miku-
láše. Účinkuje soubor Czech Ensem-
ble Baroque. (Pokračovaní na str. 2)

Vstupujeme do Roku českého baroka


