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Sportovní fanoušci jistě zaregis-
trovali nový název a logo žďárského 
basketbalového klubu na BK VLCI 
Žďár nad Sázavou. 

Mott o hráčů a hráček 
zní: „Urputně bráníme 
naše město v českých 
basketbalových sou-
těžích, hrajeme od dět-
ských kategorií po ligo-
vé soutěže dospělých.“

Jak pro ŽN vysvětluje 
předseda klubu Tomáš 
Martinec, změny nastar-
tovala loni v září valná hro-
mada BK Žďár n. S., kde bylo 
zvoleno nové vedení klubu. 

To si stanovilo nové vize a cíle. 
Zároveň začalo pracovat na stra-
tegii prezentace klubu a motiva-
ce zaujmout - ať děti, mládež, ale i 
veřejnost. Jedním z bodů je právě 

nové logo. 
„Symbol vlka je zpracován v grafi cké 

podobě blízké grafi ce použí-
vané v zámořské NBA. 

Naše Vlčata, Vlčice a Vlci 
jsou týmovými hráči (tak, 
jako vlci tvoří smečku), 
jsou bojovní, soudržní,“ 
vysvětluje Martinec. 

Jak předseda dodává, 
nové logo schválila v 

prosinci valná hroma-
da, a žďárští basketba-

listé již v soutěžích a pre-
zentacích vystupují pod 

názvem BK Vlci Žďár. „Lo-
go chceme pro příští sezónu mít 

už na dresech. Dle stanov klubu js-
me ale nadále ofi ciálně BK Žďár nad 
Sázavou, z.s.,“ vysvětluje Martinec.

Žďárskou basketbalovou soutěž 
současně hraje 13 týmů, od nej-

mladších minižáků po Muže a Ženy 
sk. A.

Basketbalisté na svém webu hrdě 
hlásí „Jsme ve hře od roku 1949!“

Skutečně, žďárský oddíl košíkové 
v příštím roce oslaví sedmdesáti-
ny. Svými vynikajícími sportovními 
výsledky, zejména u mládežnických 
družstev, se již déle než 40 let řadí 
mezi přední kluby v ČR.

Pro děti se sklonem ke kolektivní-
mu sportu je basketbal ideální vol-
bou. Trenéři se snaží nejen o roz-
voj pohybových dovedností svých 
svěřenců, ale i o komplexní rozvoj 

osobnosti dítěte. 
Klub si vzal za cíl pravidelnou 

účast hráčů v soutěžích České bas-
ketbalové federace. Sportovní kon-
takt s předními českými týmy v 
jednotlivých kategoriích přináší 
sportovní a výkonnostní růst zdej-
ších sportovců.

Také současný předseda Tomáš 
Martinec je odchovancem zdej-
ší košíkové. „Se žďárským baske-
tem jsem vyrůstal,“ říká. Asi od roku 
1974 byl aktivním hráčem až do 
dorosteneckých družstev. „Následně 
jsem začal jako trenér vést družstva 
mládežnická, i dospělých (ženy, muži 
B). Pak jsem několik let pracoval jako 
předseda oddílu (pod TJ ŽĎAS),“ 
ohlíží se. Po krátké pracovní pau-
ze v Praze se Tomáš Martinec vrátil 
domů, stejně jako k aktivní činnosti 
ve svém klubu. -lko-

Žďárští basketbalisté mají 
nové logo. Symbol vlka je 

zpracován v grafi ce blízké té 
ze zámořské NBA.

Žďárští vlci tvoří bojovnou smečku...

Stromy svobody. Již jsme o nich 
psali před časem. V jubilejním roce 
naší republiky po těchto památných 
stromech v Česku pátrá Nadace part-
nerství, a u nás na Žďársku sdružení 
Žijeme Žďárem.. 

Obcím nadace nabízí pomoc při 
odborném ošetření zmapovaných 
stromů, a zájemci mohou získat i 
zapěstované sazenice našeho národ-
ního stromu, lípy srdčité. Musí si ale 
požádat do 15. února 2018. 

Akce vrcholí při říjnovém výročí 
vzniku Československa.

Nadaci se doposud v Česku poda-
řilo objevit asi pět set památečních, 
často již zapomenutých stromů. 

Pátrání zde v regionu se ujala sku-
pina Žijeme Žďárem. Jak na dotaz 

ŽN uvádí její zástupce Jiří Hemza, 
zatím mají konkrétní informace jen 
ke čtyřem stromům (v Mělkovicích, 
Kotlasech a ve Žďáře, před II. ZŠ).

„Máme i pár neúplných informací od 
občanů Žďáru, kteří ale nejsou schop-
ni stromy lokalizovat. Pouze s úplnými 
informacemi lze strom vložit na web 
stromysvobody.cz,“ říká aktér.

Sdružení Žijeme Žďárem zno-
vu obeslalo obce ve spádové oblasti 
Žďáru, zda se takový strom v jejich 
obci či okolí nenachází.

„Na 28. října chystáme veřejnou 
výsadbu stromu(ů) svobody, s městem 
hledáme vhodné místo,“ informuje 
Hemza. Akci kvůli nároku na podpo-
ru samozřejmě u Nadace partnerství 
registrovali.  -lko-

Pátrání po stromech pokračuje

Loňské ukončení místní pří-
slušnosti k registru vozidel 
navýšilo počet klientů na žďár-
ské „dopravce“. Pokud chceme 
svoji věc vyřídit rychle, vyplatí 
se objednat po internetu.

 Lenka Kopčáková

V červnu roku 2017 došlo novelou 
zákona ke zrušení místní příslušnosti 
u evidence vozidel. Registrovat nový 
vůz či motorku, požádat o vydání 
registrační značky, provést převod 
vozidla na nového majitele, či nahlá-
sit dočasné a nebo trvalé vyřazení 
vozidla z provozu… to již nejméně 
půl roku můžeme vyřizovat na kte-
rémkoli registru vozidel v Česku.

V předchozích letech došlo k 
podobnému kroku také u živnosten-
ského úřadu a vydávání pasů a obča-
nek. 

Napadlo vás, jaký dopad může mít 
takové ukončení místní příslušnosti 
na práci Městského úřadu ve Žďá-
ře? Tak to byla otázka pro starostu 
Zdeňka Navrátila. 

Jednoznačně říká: „Začala nám fun-

govat tzv. úřední turistika. 
U nás na úřadě mají dané agendy 

otevřeno každý den, máme pověst nej-
přívětivějšího úřadu v ČR,“ připomí-
ná.

Právě ve Žďáře mají lidé jistotu, že 
jejich věc bude vyřízena rychleji, než 
na úřadech s kratší úřední dobou.

 „Přijíždějí k nám lidé z okolí, aby při 
jedné cestě do Žďáru za nákupy vyřídi-
li na úřadu vše potřebné,“ uvádí sta-
rosta. Rychlejší možnosti prý využí-
vají i lidé z větších měst, kterým se 
vyplatí kvůli tomu zajet do Žďáru. 

„Tomu my rozumíme. Ale bedli-
vě sledujeme případný nárůst našich 
agend, abychom případně dokázali 
zareagovat posílením personálu,“ říká 
Navrátil. 

U agend občanek, pasů či živnos-
tenského úřadu je prý zatím nárůst 
v řádu jednotek procent, s čímž se 
zdejší úředníci poperou.

„Dochází nám však k významnému 
nárůstů na ,dopravce’. Za posledního 
půl roku to bylo v této agendě asi o 15 
% obsloužených klientů více, což v roč-
ním srovnání znamená téměř tisícovku 
navíc,“ uvádí Navrátil. 

Starosta: Začala tzv. úřední turistika… 
Letošní předpoklad tedy je, že 

agenda dopravy obslouží až o 1.500 
klientů navíc, oproti roku 2016.

Po dlouhé době tak žďárská 
„dopravka“ zaznamenala zvýšení 
průměrné čekací doby z předcho-
zích 15 na 20 minut (čas od chvíle 
navolení agendy a vyzvednutí lístku 
s pořadovým číslem klienta).

„Chceme na to reagovat. V první řa-

dě výzvou Žďárákům: Objednávejte 
se po internetu. Máte tak přednost, a 
vaše čekací doba bude +- 5 minut,“ 
vzkazuje starosta.

Zájmem mimožďárských klientů 
se městskému úřadu samozřejmě 
zvyšují i příjmy z poplatků, které 
tu lidé za vyřízení agend uhradí. 
Penězi úřad kompenzuje zvýšené 
náklady. 


