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Aktuality

Žďár bude jediným vlastníkem SATTu
Žďár odkoupí akcie distribuční společnosti Satt a stane se jejím jediným vlastníkem. Bude
ho to stát 80,5 miliónů korun,
které má splácet po sedm let.
� Lenka Kopčáková
Rozhodli tak ve čtvrtek 25. dubna
zastupitelé po dvouhodinové velmi
rozjitřené diskuzi. Na tak vážném
kroku se těžko shodovali, ze strany
koalice a opozice zaznívaly pádné
argumenty pro a proti odkupu.
Dříve bylo ve společnosti více akcionářů, současně je majoritním vlastníkem město Žďár, které disponuje nadpoloviční většinou, tedy 61,7
% akcií. Minoritním akcionářem je
sousední Nové Město na Moravě se
svými 38,3 % akcií.
Akciová společnost SATT sídlí
ve Žďáře na Okružní ulici. Vznikla
v dubnu 1995 a rozvádí teplo hlavně do žďárských domácností napoje-

ných na CZT. Vlastní rozvod optických kabelů, což při dnešním rozvoji
médií, jak v diskuzi zaznělo, má velký potenciál. SATT šíří internet a TV
vysílání na Žďársku, Novoměstsku
a Bystřicku. Provozuje i vlastní regionální televizi. Ve Žďáře nakupuje
teplo ze Žďasu a coby vlastní zdroj
provozuje záložní „studenou“ kotelnu Libušín.
A co k odkupu akcií město Žďár
vedlo? Před časem se Nové Město
na Moravě, Velké Meziříčí a Dolní
Rožínka rozhodly, že své akcie prodají za cenu přes 92 mil. Kč. Tehdy
Žďár se svým předkupním právem
koupi odmítl, částka se mu zdála
vysoká. Ani na volném trhu se akcie
neprodaly. Minoritní vlastníci tedy
nabídli cenu 78 mil. Kč (daněmi se
dostala na 80,5 mil. Kč).
Taková cena je už dle žďárských
radních příležitostí. Obávali se, že
stejně zajímavá už může být i pro
soukromý sektor. Z pléna v tento

okamžik zaznívalo, nekupovat a ještě počkat, cena by mohla být nižší.
Ale zrovna tak by mohla jít nahoru, zněla odpověď. Každý cizí kupec
také přináší riziko diktování cen pro
konečné spotřebitele.
Ovšem vlastnit společnost s velkými technickými nároky může být dle
opozice pro město Žďár za jistých
okolností dost riskantní. Třeba při
havárii systému...
Situaci asi nejlépe vystihl jeden
z nejmladších žďárských zastupitelů
Zbyněk Vintr z koalice (KDU-ČSL):
„Koupit – nekoupit: obě varianty jsou
rovnocenné a mají své plusy i zápory...
Zda jsme učinili dobře, rozhodne až
budoucnost,“ řekl.
Po dvou hodinách už diskuze nikam nevedla, mezi koalicí a opozicí to jiskřilo, zastupitelé si vzájemně
vyčítali kroky z jiných problematik
města. Horkou chvilku před mikrofonem zažíval i ředitel SATTu Petr
Scheib, když měl odpovídat na neob-

vyklé modelové situace, co kdyby...
Nakonec se přihlásil koaliční zastupitel Jan Mokříš (ODS) s tím, že už
to nechce dál poslouchat a podal oficiální návrh na ukončení diskuze na
téma Satt. Zastupitelé o návrhu hlasovali a souhlasili.
Pak přišlo na řadu rozhodování o
původním návrhu na odkup akcií
spol. Satt od města Nové Město na
Moravě. Návrh prošel napříč politickým spektrem (20 hlasovalo pro, 4
proti, 2 se zdrželi)
Město Žďár n. S. má tedy volné
ruce k podepsání smlouvy a odkoupení akcií Sattu. První splátka bude
k 1. 6. 2020 a následně dalších šest
let ve výši asi 11,5 mil. Kč.
Převod akcií na Žďár nad Sázavou
bude proveden do konce roku 2019,
od 1. 1. 2020 by mělo naše město vlastnit 100 % akcií společnosti
SATT.
Podrobnější informace přineseme
v dalším vydání.

Tradiční pouti předchází krojový průvod
V květnu opět na několik dní ovládnou Žďár kolotočáři.
Ve dnech 17. - 19. května se koná
tradiční Žďárská pouť.
Kolem zimního stadionu vznikne
centrum zábavy, kde se lze vyřádit
na 40 velkých a 60 malých atrakcích.
Dvě stovky stánků nabídnou pouťové zboží a pochutiny různých vůní.
Kdo touží po tradicích, zamíří na
Zelenou horu, kde již ve čtvrtek 16.
května, na svátek patrona kostela, od
17 hodin začíná Svatojánská pouť
na Zelené hoře. Týden předtím, ve
středu 8. května, se ke kostelu vydá
Lidová krojová pouť.
Jak ŽN informuje Marie Šustrová z
odboru komunálních služeb, novinkou letošní Žďárské pouti bude obří
ruské kolo za zimním stadionem.
Návštěvníci opět najdou své oblíbené atrakce jako visutý kolotoč, centrifugu, „Extrem-Booster“, adrenalinové atrakce katapult či „Factor X“,
„Break Dance“, ti menší např. tradiční létající labutě, autodromy, “Aquazorbing“ (koule na vodě), houpačky, mini i maxiskluzavky, kolotoče
a bobové dráhy. „Těšit se mohou i na
oblíbenou lochnesku, strašidelný zá-

Zvolíme si české...
(Dokončení ze str. 1)
Do volební místnosti musíme přijít vybaveni platným osobním dokladem. Obdržíme úřední obálku, do
které za plentou vložíme jen jeden
hlasovací lístek vybrané politické
strany, a na ní můžeme ještě dát preferenční hlas dvěma kandidátům. To
provedeme tak, že jejich pořadové
číslo na listině zakroužkujeme.
Nejdéle tři dny před volbami dostaneme do schránek obálku s volebními lístky všech zaregistrovaných
volebních stran. Náhradní lístky jsou
k dispozici i ve volební místnosti, kde
je obdrží i voliči na voličský průkaz.
-lko-

mek, dětské jízdárny s poníky a chybět nebude ani otáčející a naklápějící
se lavice s vodními a ohnivými efekty
Avengers,“ vyjmenovává.
Organizaci Žďárské pouti jako vždy zajišťuje odbor komunálních
služeb MěÚ. Marie Šustrová informuje, že kancelář pořadatelů najdeme ve vstupu do zimního stadionu
a od pátečního odpoledne již v ní
bude stálá služba.
Každodenní úklid celého areálu
zajistí firma Úsvit, vyvážení kontejnerů zajistí firma AVE. „Mobilní WC
budou návštěvníkům k dispozici zdarma jak v areálu stadionu (6ks), tak na
poutním místě u kostela na Zelené hoře
(2ks). Průběžný servis je samozřej-

mostí,“ uvádí úřednice. V centru dění
budou k dispozici i veřejné toalety v
budově zimního stadionu.
Provoz atrakcí:
Po 13. 5. Od 8.00 hod. najíždění
zařízení do vymezených prostor
Út 14. 5. Provoz (9.30 - 20.00)
zcela bez ozvučení
St 15. 5. (9.30 - 20.00), bez hudby
(povoleny jen krátké zvukové zkoušky při instalaci)
Čt 16. 5. (9.30 - 14.00) bez hudby,
(14.00 - 19.00) s hudbou, poté do
20.30 bez hudby.
Pá 17. 5. (9.30 - 14.00) bez hudby,
(14.00 - 22.00) s hudbou, poté bez
hudby do 24.00.

So 18. 5. (9.30 - 22.00) s hudbou,
poté bez hudby do 24.00.
Ne 19. 5. (9.30 - 19.00) s hudbou,
poté bez hudby do 21.00.
Dopravní omezení:
v době od 13. do 20. 5. (včetně)
budou kvůli pouti uzavřena parkoviště u Sport–Baru a podél komunikace vedoucí na Klafar v ulici Libušínská.
Řidiče, kteří obvykle na těchto
místech parkují, městský úřad žádá,
aby v uvedené době využili parkoviště zejména u Domu kultury, České pojišťovny, pod Lidlem a centrální parkoviště.
(Pokračování na str. 6)

Odešla hraběnka Thamara Kinská

Smutná zpráva přichází ze žďárského zámku. Ve věku nedožitých
84 let zemřela v Paříži hraběnka
Kinská z Wchynic a Tetova, původem gruzínská princezna Thamara Amilakvari.
Lidé ji znali jako manželku hraběte Radslava Kinského, který po
revoluci převzal v restitucích žďárský zámek. Coby jeden ze zakladatelů reprodukční imunologie
pořádal ve Žďáře světová sympózia
imunologů. Manželé společně usilovali o povznesení regionu.
Paní Thamara se narodila ve Francii v roce 1935. Její rodina pocházela z Gruzie, odkud emigrovala před
Stalinovým terorem. Otec Dimitri
Amilakvari byl legendární postavou
Francouzské cizinecké legie a padl v
boji proti Hitlerovi.
Ve svých 23 letech se provdala za
vzdáleného příbuzného Radslava Kinského (jemu tehdy bylo 30
let) Brali se dne 29. listopadu 1958

Thamara Kinská
* 29. 7. 1935, Paříž
† 17. 4. 2019, Paříž
v Paříži. Měli dva syny. Constantin
žije ve Žďáře nad Sázavou a Karel
Mikuláš v Paříži.
Thamara Kinská se v profesním
životě věnovala jaderné energetice
a působila v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii. Hovořila pěti jazyky. Poté, co se počátkem
90. let s manželem zabydleli na

žďárském zámku, zamilovala si krásy zdejšího regionu. Byla velmi společenská. Vlivy svých světových
přátel Thamara Kinská využila i pro
podporu rozvoje Žďáru a České
republiky. Díky ní se tak např. Žďár
nad Sázavou stal prvním českým
členem Evropské charty cisterciáckých památek.
Velmi milovala svoji zahradu, kterou mohli návštěvníci každoročně
obdivovat při zámeckých Dnech
otevřených zahrad.
Hraběnka Thamara Kinská zesnula dne 17. dubna 2019 v rodinném kruhu v Paříži, kde byla také
pohřbena. Odchází v ní moudrý,
hluboce kulturní a přívětivý člověk
a významná osobnost našeho regionu.
Ve Žďáře se v sobotu 11. května uskuteční Rekviem za Thamaru Kinskou. Koná se od 15 hodin v
bazilice Nanebevzetí Panny Marie a
sv. Mikuláše.
-lko-

