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(Dokončení ze str. 1)
Kancelář pořadatelů

Kancelář pořadatelů bude opět 
ve vchodu zimního stadionu, a od 
pátečního odpoledne v ní bude stá-
lá služba.

„Spolupráce s městskou policií fun-
guje jak při najíždění atrakcí, tak 
v průběhu poutě samotné,“ dodává 
úřednice.

O každodenní úklid celého areá-
lu poutě se postará úklidová firma 
Úsvit, a rozmístění a vyvážení kon-
tejnerů zajistí odpadová firma AVE. 

Mobilní WC zdarma
V dějišti pouti kolem zimního sta-

dionu najdeme šest mobilních toa-
let, a dvě budou k dispozici na zele-
nohorském poutním místě. „Jejich 
použití je zdarma, a samozřejmostí 
je průběžný servis,“ říká M. Šustrová. 
Návštěvníkům budou k dispozici 
také veřejné toalety v budově zim-
ního stadionu.

Zákaz parkování a vjezdu
V pouťovém týdnu od 7. 5. do 14. 

5. (včetně) nebude možné odstavit 
vůz na parkovištích u Sport–Baru 
a v ulici Libušínská, podél komu-
nikace vedoucí na Klafar. Až sem 
zasahuje dějiště pouti, která zabere 
celou sportovní zónu, od haly TJ až 
po fotbalový stadion. 

„Prosíme občany, aby v uvedené 
době využili jiná parkoviště ve měs-
tě, zejména u Domu kultury, České 
pojišťovny, pod Lidlem, a centrální 
parkoviště,“ vzkazuje Marie Šustro-
vá. Prostor zmíněných parkovišť je 
třeba vyklidit v pondělí 7. 5. do ran-

ních 7.30 hodin! 
Ve stejném termínu (7. –14. 5.) 

bude zakázán vjezd nákladních 
vozů do ulice Šípková a částí ulic 
Libušínská a Studentská.

V pouťovém mumraji bude také 
na tři dny (11. - 13. 5.) uzavřen spo-
jovací most mezi Libušínem a Kla-
farem. Most totiž o pouti ústí přímo 
mezi atrakcemi. Pro pěší zůstane 
průchozí.

Řidičům bude o pouti umožně-
no zaparkovat v ulici Sázavská a na 
mostě, musí si ale najet od Klafaru. 
Na pouť si pak přes most dojdou 
pěšky.

Pozor, změny v MHD
V pouťovém týdnu od 7. 5. do 

14. 5. si také dejme pozor na zruše-
ní zastávek MHD v lokalitě pouti. 
Využít můžeme nejbližší nástupní 
místa. Zde je přehled:

Libušínská: 
linka č. 1 - nejbližší zastávka Stu-

dentská
linka č. 4 - nejbližší zastávka Won-

kova, Žižkova
linka č. 5 - nejbližší zastávka Hav-

líčkovo nám.
linka č. 8 - nejbližší zastávka Won-

kova
Libická:
linka č. 1 - pro spoje č. 3 a 5 je zru-

šena pro druhý průjezd, pro spoj č. 
2 je náhradní zastávkou Brodská, 
obch. domy 

linka č. 3 - náhradní zastávka 
Brodská, obch. domy

linka č. 8 - náhradní zastávka 
Brodská, obch. domy

Sázavská: zrušena bez náhrady.
 -lko-

Vypukne Tradiční žďárská... 

Již druhý ročník celostátního 
happeningu „ZUŠ open“ chys-
tají na čtvrtek 24. května „zuš-
ky“ v celém Česku.
� Lenka Kopčáková

Stejně tak i ve Žďáře. Při ZUŠ open 
předvedou žáci a studenti Základní 
umělecké školy Františka Drdly své 
pořady odpoledne na Doležalově 
náměstí, v Městském divadle, a třeba 
na Staré radnici či v centru… 

Mimochodem, škola i slavný žďár-
ský houslový virtuos, jehož jmé-
no nese, mají letos výročí. Franti-
šek Drdla se narodil 28. 11. 1868; 
Hudební škola ve městě Žďáře byla 
Zemskou politickou správou úřed-
ně potvrzena 22. 5. 1928… Ale díky 
dalšímu rodáku, Antonínu Hromád-
kovi, který byl inspektorem hudeb-
ních škol, se už skoro celý rok 1927 
na hudební škole ve Žďáře vyučova-
lo.

Letošní ročník celostátní akce 
ZUŠ Open svým rozsahem aspiru-
je na kulturní událost roku, s nej-
větším počtem zapojených účinku-
jících po celé ČR, a tento den bude 
patřit všem malým umělcům. 

Happening opět nabídne nespou-
tanou radost z hudby, tance, divadla, 

výtvarného umění i dalších aktivit 
v českých „zuškách“. Hlavním garan-
tem akce je Nadační fond Magdale-
ny Kožené.

„Letos rekordních 400 ZUŠ připra-
vuje na několik set akcí, které se budou 
odehrávat zejména na veřejných pro-
stranstvích, na více než 300 místech 
po celé republice. Společně tak upozor-
ní na význam uměleckého vzdělávání 
i mimořádnou práci pedagogů základ-

ních uměleckých škol,“ uvádí Anna 
Vašátková z národního pořadatel-
ského týmu. 

Do jednotlivých akcí se dokonce 
zapojí řada profesionálních uměl-
ců, včetně symfonických orchestrů 
a kulturních institucí či festivalů, v 
čele s Pražským jarem. 

Na otázku ŽN, jak na loňský pre-
miérový ročník zareagovala veřej-

nost, a zda pořadatelé získali, a letos 
zařadili, nějaký zajímavý podnět od 
lidí, Anna Vašátková říká, že loni se 
při prvním ročníku akce setkali jen 
se samými pozitivními reakcemi.

„Lidé neskrývali své nadšení nad 
vysokou profesionalitou prezentova-
ných programů a kvalitou vystoupe-
ní dětí. Diváci jednoznačně vnímali 
poselství sdílené radosti z umění, často 
pod širým nebem,“ dodává.

Podnětů od diváků prý sice mno-
ho nebylo, ale zato přímo od škol 
jich přišlo velké množství. Čiší z 
nich nadšení, chuť pokračovat v 
nakročené spolupráci. „Navršilo se 
nám mnoho nápadů, jak ještě společ-
nými silami prezentaci základního 
uměleckého školství posílit. Některé se 
podařilo zapracovat už do letošního 
ročníku,“ říká mluvčí projektu. 

Na mysli má třeba společnou pre-
zentaci škol na půdě Senátu a posí-
lení spolupráce škol a profesionál-
ních kulturních institucí.

O žďárském dějství více na str. 23.

OhLéDNUtí za loňským ZUŠ Open ve Žďáře, který upoutal kolemjdoucí. 
 Zdroj: webový archiv školy.

ZUŠ Open aspiruje na událost roku

Na náměstí, v divadle
i na radnici….

V létě začne zateplování svobo-
dáren č. 3 a 7 na Stalingradě, při 
kterých kromě nové fasády dojde 
i k výměně oken, obnově podlah 
a stropů v suterénu a opravě půd 
domů. 

Práce na obou domech poběží 
od července do října. Firma bude 
mít na zakázku rovných 120 dní. 
Výměna oken bude, dle domluvy 
s nájemníky, probíhat za provozu, 
vždy během jednoho dne.

Jak informuje starosta Zdeněk 
Navrátil, stávající dotační obdo-
bí není rekonstrukcím a projektům 
zateplování mnoho přívětivé. Žďár 
si podal žádost o dotaci na ener-
getické úspory bytových domů, a 
to, že je součástí Koordinované-
ho přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám, mu nejspíš při bodování 
komise v programu IROP pomoh-

lo. Zakázka je vyprojektována na asi 
7,3 mil. Kč, z toho dotace činí 40 
%. Právě běží soutěž na zhotovitele, 
která má cenu rekonstrukce snížit.

„Do konce května bychom měli mít 
hotový i projekt na zateplení svo-
bodárny ,čtyřky.´Opět požádáme 
o dotaci z IROPu“,  uvádí starosta 
Zdeněk Navrátil. 

Z celkem sedmi svobodáren měs-
ta je už z dřívějška opravená jed-
nička, dvojka a částečně i šestka. 
Většina majitelů soukromých bytů 
v sídlišti již úpravy na domech pro-
váděla. 

„Mám radost, jak lidé ve spolupráci 
s městem spravili ,věžičku´, a domy v 
okolí zachovaly sgrafita,“ upozorňu-
je  starosta. Oba projekty čerpaly 
z programu na podporu kulturních 
památek a architektonicky cenných 
staveb. -lko-

Plánují opravy svobodáren


