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Téma vlastní vody..
(Dokončení ze str. 19)

Město hledalo architekta, který 
neměl být místní, aby přinesl nový 
pohled…

Máme architekta z Brna, který je 
ve Žďáře jen v pátek. Myslím, že to 
byla chyba. Kdyby byl místní, znal by 
dokonale problematiku města. A tím, 
že přijíždí jen na jeden den, mnoho 
nám nepomůže.

Zastupitelé již podvakrát postrá-
dali při svém jednání městského 
architekta, na kterého by měli dota-
zy…

My jsme ve Žďáru nikdy architekta 
neměli, proto Vysočany dopadly, jak 
dopadly. Za to kritizujeme tehdejšího 
vedoucího stavebního odboru, jak v 
60. letech připustil výstavbu Vysočan. 
Naštěstí Stalingrad se řešil opravdu 
mozkem. 

Ale dnešní sídliště Klafar dosud 
vyrůstalo stylem „každý pes jiná 
ves“… 

Během poslední diskuze zastupitelů 
o sídlišti Klafar padl i návrh rozparce-
lovat větší pozemky na menší plochy...

Žďár potřebuje pozemky pro jednu 
rodinu o optimální ploše, tedy s před-
zahrádkou, a vzadu malou zahrádku. 
V ČR již není moderní stavět vícege-
nerační domy, jako máme např. Pod 
Vodojemem.

Moje vlastní zkušenost: Loni jsem 
šel jako občan Žďáru do e-aukce na 
pozemek o velikosti 1.030 m2 s tím, 
že na zakoupeném pozemku uděláme 
tři parcely zhruba po 300 metrech, a 
budou to nízkoenergetické bezbarié-
rové malé rodinné domky pro starší 
rodiny. Vyhlášená cena byla 1.000 Kč/
m2. Šel jsem do aukce s cenou 1.500 
Kč /m2, a byl jsem suveréně posled-
ní. Vyhrál to nějaký Pražák, který dal 
asi 2.700 Kč/m2. Dodnes tam nehnul 
prstem.

Kdy vůbec vznikla myšlenka 
výstavby sídliště Klafar? 

To bylo v roce 1985, kdy se počítalo, 
že Žďár může mít až 35 tisíc obyvatel, 
protože se, kromě plochy ke Starému 
dvoru, nemá již kam rozšiřovat. Archi-
tekt Jan Psota tehdy vytvořil perfektní 
projekt sídliště na celý Starý dvůr. Byla 
tam vyprojektována i kaple, náměstí, 
obchodní dům a škola. Optimální by 
bylo vytápět sídliště z uvedených tří 
zdrojů. 

No, a jak to s projektem dopadlo? 
Šel do kopřiv. Je to velká škoda, pro-

tože co bylo dobré, se zahodilo, a zača-
lo se vymýšlet něco jiného. 

Možná by nebylo od věci, kdyby 
odbor rozvoje projekt vytáhl, oprášil, 
a zauvažoval. 

Jak byli zastupitelé informováni, 
zástavba by nemusela probíhat jen 
na Klafaru. Městský architekt se 
chce zaměřit i na místní části...

Architekt městský říká, že je zby-
tečné dělat satelity kolem města, a ve 
Žďáře chce určit několik městských 
prostor, které by se daly ještě dostavět. 

To ale, podle mě, není dobré. Mám 
radost, když je v nějaké lokalitě volný 
prostor, který lze využít jako zelenou 
plochu, a ne jej ucpat. Ale je to jen můj 
názor. 

Děkuji za rozhovor.

Dotace
sportovištím

Jako první z dotačních programů 
města byl letos Komisí pro sport a vol-
ný čas vyhodnocen  program Sporto-
viště 2017 v objemu téměř 1,7 mil. Kč. 

Návrh potvrdila rada města a postu-
puje jej březnovému zastupitelstvu ke 
schválení. 

Největší příspěvek města ve výši 965 
tis. Kč by měl jít TJ Žďár nad Sázavou, 
příspěvek 598 tis. Kč TJ  Sokola Jed-
nota Orel by měla obdržet 89 tis. Kč. 
Rada města také ve své kompetenci 
schválila dotaci 19,5 tis. Kč pro SKP 
UNITOP.

„Loni Komise pro sport a volný čas, 
jejímž jsem garantem, zpracovala novou 
metodiku pro přidělování fi nančních pro-
středků do dotačního programu,“ říká 
místostarosta Josef Klement s tím, že 
poskytovatelům sportovišť stanovila 
standardizovanou tabulku. V ní ma-
jí vyčíslit např. náklady na energie, 
mzdové provozní  náklady a počet 
odcvičených hodin na daném sporto-
višti.

Město i sami žadatelé o dotaci tak 
mají mustr, podle kterého o dotaci 
žádat i ji přidělovat.  -lko-

Volejbalistky Gymnázia Žďár 
nad Sázavou vyhrály kvalifi kaci 
a postupují do republikového 
fi nále v Karlových Varech.

Kvalifi kace se hrála ve sportovní hale 
Veterinární univerzity v Brně za účasti 
vítězů tří krajů: Jihomoravského, Par-

dubického a Kraje Vysočina. 
„Všechny sehrané zápasy dívek i chlap-

ců byly velmi kvalitní volejbalovou podí-
vanou. V jednotlivých setech se bojovalo o 
každý míč,“ přibližuje pedagožka Klára 
Ptáčková ze žďárského gymnázia.

Žďárské hráčky nastoupily s velkým 
odhodláním a bojovností sobě vlast-

VELKÁ radost žďárských volejbalistek. Zleva, zadní řada:  D. Peřinová,  B. Mokričková,   I. Musilová, M. Janovská, N. Filipi, 
A. Nováková. Přední řada: K. Kovalská, D. Čermáková, K. Mokričková, A. Tomášková, T. Havlíková. Foto: archiv školy

Gymnazistky postupují do fi nále

ní. Právě volejbalové dovednosti, zku-
šenosti, týmový duch a skvělá spolu-
práce hráček na hřišti i na lavičce byly 
dle Kláry Ptáčkové těmi nejsilnějšími 
zbraněmi.

Prvním soupeřem týmu bylo 
družstvo z České Třebové. Výhrou 
2:1 se  pootevřela vrátka k vysněné-
mu postupu. Druhým velmi kvalitním 
soupeřem bylo Gymnázium Křenová 
Brno, které mělo v hale velkou podpo-
ru fanoušků.

„Žďárské volejbalistky se nenechaly 
strhnout hlučnou atmosférou zápasu a ve 
třech vyrovnaných setech trpělivě bojovaly 
o každý bod. V dramatické koncovce byly 
lepším družstvem a zvítězily opět pomě-
rem 2:1 na sety,“ líčí jejich učitelka.

Radost celého týmu byla obrovská 
a výhra v turnaji opravdu zasloužená.
 -red-


