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LÉTO BEZ 
STAROSTÍ

DRUHÉ BRÝLE ZDARMA
KUPTE SI BRÝLE  SE SAMOZABARVOVACÍMI 

SKLY COLORMATIC A DRUHÉ BRÝLE  
Z KOLEKCE EKO1 SI VYBERETE ZDARMA

S OPTIKOU LÁTAL NEMUSÍTE  
V LÉTĚ SLUNCE ŘEŠIT

AKCE PLATÍ OD 1. 6. 2018

AKCE TRVÁ 

 DO 31. 8. 2018

z04-skloE

Univerzita třetího věku
Vzdělávání pro občany České republiky starší 

55 let s ukončeným středoškolským vzděláním

Aktuální nabídka a přihlášky jsou k dispozici v kanceláři U3V  
a na webu u3v.vspj.cz. Uzávěrka přihlášek 10. 8. 2018.  
Bližší informace Bc. Šárka Venkrbcová, tel. 567 141 118,  

mob. 775 766 391, e-mail: sarka.venkrbcova@vspj.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava  
kancelář U3V, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Chytrý mobil s Androidem
Počítačová grafika
Genealogie – rodopis
Tréning mozku
Základy psychologie
Arteterapie a psychologie
Dějiny umění v Evropě
Přírodní a kulturní dědictví Kanady a USA
Antická kultura
   a další...

Z bohaté nabídky programů vybíráme:

Dále je možné se přihlásit na kurzy U3V na pracovištích: 
Pelhřimov, DS Radětínská 2305, kurz Arteterapie a psychologie
Třebíč, DS Koutkova 302, kurz Naše planeta Země
Velké Meziříčí, DS Zdenky Vorlové 2160, kurz Nauky o planetě Zemi III
Žďár n/S., SŠOS Komenského 10, kurz Dějiny umění v Evropě III
Přihlášky viz web nebo kancelář výše.
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V minulé anketě pro kluby politických 
stran došlo omylem k záměně odpovědí 
dvou koaličních zastupitelů. Za chybu se 
omlouváme a opakujeme jejich správné 
odpovědi.  -red-

Otázka na červenec: Zabývá se váš 
klub situací kolem zhoršující se kva-
lity vody v řece Sázavě? Máte reálné 
návrhy k řešení? 

Určit zdroj znečištění

Sázavu řešíme dlouhodobě v koncep-
ci „Sázava - zelená páteř města“. Ke kvalitě 
vody: město má od Povodí Vltavy rozbory 
vzorků dlouhodobě odebíraných pod Pilá-
kem a na konci obce Sázava. Oproti Piláku 
vykazuje voda v Sázavě horší kvalitu. Cílem 
je nyní zjistit, zda případné znečištění vzni-
ká ve Žďáře, nebo „za ním“, v Hamrech a 
Sázavě, kde částečně chybí kanalizace. 

Zároveň jsme požádali vodaře (VAS a.s.) 
o kontrolu vpustí, které směřují do řeky, a 
prověřili funkčnost městských vpustí. Prv-
ní výsledky analýz budeme znát cca za půl 
roku, podle toho se přijmou opatření, aby 
se voda v Sázavě zlepšila. V budoucnu by 

nebylo totiž vůbec špatné, kdybychom se v 
létě mohli vykoupat přímo v centru města, 
v parku na Farčatech.

Pro čistou a zdravou řeku

Čistá a zdravá řeka je důležitým tématem 
a rozhodně je třeba se mu věnovat. Znečiš-
tění úseku Sázavy ve vlastním městě má řa-
du příčin. Jejich odhalení a nápravu může 
zajistit jen koordinované úsilí všech, kteří v 
této věci nějaké kompetence mají, osvětou 
občanů a podnikatelů a dostatkem peněz. 

Myslím si, že Svaz vodovodů a kanaliza-
cí, který určuje i cenu vody (jedna z nej-
vyšších v ČR), by měl mít dostatek financí 
k modernizaci čističky odpadních vod. K 
samotnému zlepšení stavu vody je důležitý 
i podrobný monitoring kanalizačního sys-
tému ve vztahu k řece (např. odlehčova-
cí výusti). Dalším zdrojem znečištění jsou 
dešťové vody, vody z komunikací a splachy 
z polí. Je třeba zintenzivnit sběr vzorků a 
jasně určit, kde a k jakému druhu znečiš-
tění dochází. Je v plánu kromě dvou stan-
dardně odebíraných vzorků v obci Sázava 
a u Pilské nádrže, posílit minimálně o další 
dva odběry přímo ve městě.

Oprava z minulé rubriky Názory

Ing. Josef
Klement,
klub
KDU-ČSL

Ing.
Martin Mrkos, 
klub ŽĎÁR
- ŽIVÉ MĚSTO

Výhled na akce v září
4. 9. 17.00, zasedačka RM: Setkání s občany: Participativní rozpočet
5. 9. 18.00, obch. škola: Setkání s občany: Rekonstrukce hřiště U Věžičky
7. 9. 19.30 nám. Republiky: Santini Retro Kavárna aneb celý Žďár tančí
8. – 9. 9. 13.00, DK: Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu. 


