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Dvě sportovní haly na Žďár-
sku byly ve dnech 20. a 21. dubna 
dějištěm republikové soutěže v 
házené.

Organizátoři fi nále 3. ročníku 
Sportovní ligy základních škol o 
Pohár ministryně školství v házené 
přidělili závěrečné dějství soutěže do 
Žďáru nad Sázavou a Nového Veselí. 

Sjela se nejlepší dívčí a chlapecká 
školní družstva z celé ČR v katego-
rii staršího žactva, v hledištích vlád-
la bouřlivá atmosféra. Oba fi nálové 
duely diváci mohli sledovat i v pří-
mém přenosu kanálu ČT sport.

Školními šampiony v sezoně 2016-
2017 se stal tým děvčat ze ZŠ Křiby, 
Zlín a tým chlapců z Masarykovy ZŠ 
a MŠ Velká Bystřice, které podaly 
nejlepší výkony.

Republikového fi nále Sportovní ligy 
základních škol se zúčastnilo šest nej-
lepších chlapeckých a šest nejlepších 
dívčích družstev, která prošla nároč-
ným kvalifi kačním sítem. 

O prvenství bojovali starší žáci škol 
z Prahy, Nezvěstic, Jičína, Újezdu u 
Brna, Velké Bystřice a Nového Veselí. 

Mezi staršími žákyněmi změřily síly 
hráčky z Mostu, Plzně, Kladna, Velké 
nad Veličkou, Zlína a Nového Veselí.

„Náramně jsem si turnaj užil. Atmo-
sféra byla fantastická, přišlo hodně dětí 
– v Novém Veselí celá polovina základ-
ní a také mateřská škola. A ti nejmenší 
báječně fandili,“ říká házenkářský pat-

ron soutěže David Šůstek, dnes hráč 
Dukly Praha.

 Utkání jej prý velice překvapila svou 
úrovní. „Musím ocenit, jak kluby ve spo-
lupráci se školami pracují s mládeží a 
pro českou házenou by to mohl být pří-
slib. Mnozí hráči a hráčky byli technicky 
vyspělejší než my v jejich věku. Jediné, co 
mě mrzelo, , že družstvo kluků z Nové-
ho Veselí nepostoupilo do bojů o medai-
le, ale soupeři byli tentokrát opravdu 
lepší,“ ohlíží se David Šůstek za závě-
rečným turnajem. Domácí organizáto-
ři i samotní hráči ZŠ a MŠ Nové Veselí 
toužili po postupu do semifi nále, ale v 
základní skupině narazili na silné pro-
tivníky.

„Město Žďár nad Sázavou je hrdým 
hostitelem této významné sportovní 
akce. Dlouhodobě podporuje sportov-
ní činnost, a to s důrazem právě na děti 
a mládež,“ řekl také žďárský  starosta 
Zdeněk Navrátil. 

Starosta městyse Nové Veselí Zde-
něk Křivánek věří, že republikové fi ná-
le významným způsobem přispěje k 
náboru nových dětí k házené a také k 
propagaci sportu v městysi i v celém 
regionu Vysočiny. -red-

RA DOST zlínských házenkářek po zasloužilém vítězství.
 Foto a podrobnosti: na www.sportovniligazs.cz

Poháry mířily do Zlína a Velké Bystřice

Sportovec Kraje 
Vysočina 2016

Tři želízka v ohni měl Žďár nad 
Sázavou při nedávném vyhlašová-
ní výsledků ankety Sportovec Kraje 
Vysočina roku 2016.

Galavečer v duchu olympijských tra-
dic se konal ve žďárském Domě kultu-
ry a na výpravné akci se podílelo Acti-
ve-Středisko volného času.

V kategorii Sportovní výkon roku zví-
tězil judista Lukáš Krpálek, na 2. místě 
byla Martina Sáblíková, úspěšná rych-
lobruslařka a cyklistka, držitelka něko-
lika světových rekordů. 

 V kategorii Zdravotně postižený 
sportovec zvítězil plavec Martin Císař 
z Jihlavy, 2. byl běžec a cyklista Ondřej 
Zmeškal.

O 3. místo se dělili Milan Bartůněk z 
Velkého Meziříčí (handbike a  curling) 
a Aleš Wasserbauer ze Žďáru n. S., 
organizátor projektu Na kole dětem 
Žďárskými Vrchy. I po amputaci je 
aktivním cyklistou.

Speciální cenu pro osobnost regionál-
ního sportu získal žďárský Alois Bra-
dáč, mistr Evropy veteránů v silničním 
běhu a držitel bronzu z OH veteránů a 
z ME ve Francii. 

Podrobné výsledky na www.kr-
vysocina.cz/sportovci-kraje-vysocina-
roku-2016. -lko-

Beseda o MHD 
Žďárskou MHD čeká od 1. 7. změ-

na. Z devíti linek budou barevně  
zvýrazněny linky, které jezdí každou 
hodinu. 

MHD bude i tématem Setkání s 
občany v úterý 16. 5. od 17 hodin ve 
školní jídelně ZŠ Palachova.

„MHD je ve Žďáře dlouhodobé téma 
a na změně vedení linek již pracuje-
me dva roky,“ říká starosta Zdeněk 
Navrátil.

Radnice chce prezentovat i nové 
logo a slogan MHD Žďár n. S. Od 
grafi ků i veřejnosti došlo kolem 20 
kvalitních návrhů.

Do diskuze se 16. 5. zapojí městský 
architekt Zdeněk Ryška,  doc. Pavel 
Drdla z DF Pardubice a ředitel Zda-
ru Richard Latislav.

K vidění budou i vítězné návrhy, 
vzešlé z architektonické soutěže k 
ulici Nádražní.  -lko-

Rekonstrukce interiéru kina Vyso-
čina si vyžádala řešení nečekaných 
věcí a tím vícenáklady, které navýšily 
rozpočet stavby o 1,2 mil. Kč. 

„V radě města jsme schvalovali už 26 
změnových listů,“ informuje starosta 
Zdeněk Navrátil.

Některé věci navíc se však provádě-
jí i na přání provozovatele.  Zjistilo se 
např., že větší opravu za 300 tis. Kč 
bude potřebovat ještě původní vzdu-
chotechnika. „Rozhodli jsme také o 
přípravě nového ozvučení,“ dodává 
místostarosta Josef Klement.

Asi za tři roky se totiž město chce 
pustit do opravy zvuku v sále, a pro-
to si již nyní nechává zabudovat do 
stěn prostupy a chráničky, aby se 
později neporušily omítky a obklady. 

Podle starosty by také během pěti 

let mělo dojít k upgrade digitalizace 
kina, která je z roku 2011. 

„Kontaktovali jsme fi rmu, která teh-
dy s městem na digitalizaci kina spo-
lupracovala a potřebám  systému jsme 
přizpůsobili nynější přípravu,“ říká 
Navrátil.

Významnější vícenáklady se také 
týkají nového plátna a úprav prova-
ziště a pódia, aby bylo kino využitel-
né i jinak. Město chce zachovat 
současný „retro“ styl podhledů v 
kinosále z počátku 60. let a statik 
namísto riskantní omítky doporučil 
potažení podhledů  speciální pro-
tihořlavou látkou zvanou broušený 
samet. „Příprava ozvučení vychází na 
120 tis. Kč, vzduchotechnika na 300 
tis. Kč a změna povrchu podhledu na 
160 tis. Kč,“ vyčísluje Klement. 

Rekonstrukce interiérů kina je spo-
lečnou investicí města a p.o. Kultura. 
Vysoutěžená cena stavby byla 10,5 
mil. Kč, po přičtení víceprací se zvý-
šila na 12,2 mil. Kč. bez DPH.  -lko- 

V kině přes milión na vícepráce

Město jednalo se zástupci dvou 
fi rem, které se od loňska starají o 
údržbu veřejné zeleně. „Zdůraznili 
jsme, jak  je pro nás důležité kvalitní a 
odborné provedení prací,“ říká starosta 
Zdeněk Navrátil.

Řeč byla především o problémech 
minulého roku. Sečení a údržbu trá-
vy provádí fi rma GFP service, s. r. o., 
údržbu dřevin a květin má na starosti 
fi rma Purum s.r.o.

„Byli jsme ubezpečeni, že obě fi r-
my jsou připraveny a nic jim nebrání v 
řádném provádění potřebných prací,“ 
dodává starosta. 

Zejména fi rma GFP service  se blíže 
seznámila s městem a posílila perso-
nál i techniku. Seče by již měly běžet 
ve čtyřech intenzivních třídách údrž-
by. To znamená, že centrum města by 
mělo být za sezónu posečeno mini-
málně šestkrát, doprovodná zeleň 

kolem komunikací má mít čtyři seče, 
v sídlištích budou tři seče a ruderál-
ní plochy, např. podél řeky, se dočkají 
jedné až dvou sečí.

Pokud by prý občané cítili, že by 
mělo být posečeno lépe a rychleji, 
mohou to sdělit odboru komunál-
ních služeb. 

„Na druhé straně však pracovníci 
údržby konstatovali, Žďár má ze všech 
jejich zákazníků (měst) největší pro-
blém se psími exkrementy. Ty kompli-
kují zejména práci s křovinořezy,“ uvá-
dí Navrátil. Je tedy třeba, aby majitelé 
po svých psech lépe uklízeli.

Zákaz alergizujících dřevin 
Přes zimu ve Žďáře probíhaly proře-

závky, kácení a odstraňování poškoze-
ných či uschlých dřevin.

V posledních letech také město pře-
hodnotilo druhy vysazovaných stro-

mů. Jehličnany se již v sídlištích vůbec 
nevysazují, maximálně se mohou 
objevit v parcích.

Zejména borovice, a z listnáčů bří-
za, jsou již na seznamu zakázaných. 
Důvodem je to, že se jedná o silně 
alergizující dřeviny, což se dříve nezo-
hledňovalo. „Namísto nich vysazujeme 
především habry, javory, buky a lípy, 
které nemají takový dopad z hlediska 
alergií,“ uvádí starosta.

Ve Žďáře již také začala sezóna údrž-
by květinových záhonů. Např. před 
Domem kultury přibyly nové záhony 
a začínají i výsadby květin v nádobách 
na náměstí Republiky.

„Květiny máme hlavně v centru a 
jejich údržba je poměrně nákladná. Dle 
zkušeností odboru komunálních služeb 
se loni mírně zlepšila situace s devasta-
cí květin vandaly a zloději,“ informuje 
závěrem Zdeněk Navrátil. -lko-

Údržba městské zeleně posílila


