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Program na měsíc červen 2020

� VÝSTAVY
Út 2. – út 28. 6. Galerie Stará rad-

nice
JAN DOČEKAL / LEPÍM, TEDY 

JEŠTĚ JSEM / Koláže
Otevřeno: út - pá (10 – 12) a (14 – 

17); so a ne (14 – 17)

Do pá 5. 6. Malá Galerie Stará rad-
nice

TŘI PERLY UNESCO: Telč – 
Zelená hora - Třebíč

Otevřeno dle Informačního centra

Po 8. 6. – ne 26. 7. Malá Galerie 
Stará radnice

ZAOSTŘENO NA ŽĎÁR: výběr 
z tematické fotografické soutěže.

Otevřeno dle Informačního centra

UKÁZKA z výstavy v galerii Staré radnice. Tato koláž Jana Dočekala má název 
Svádění v Benátkách na modrém gauči. Zdroj: archiv Kultura Žďár n. S. Kino Vysočina

Kultura Žďár n. S.

Čtvrtek 4. 6. 
� 16.30 LEDOVÁ SEZÓNA: 

ZTRACENÝ POKLAD: animo-
vaný dobrodružný a rodinný film 
(USA / Indie / J. Korea / Čína 2019, 
ČD 2D)

� 19.00 FILM NA SLEPO PRO 
DOSPĚLÉ: Nevíte, na co jdete, nic 
neplatíte, můžete odejít. Kdo zůsta-
ne do konce, zaplatí do klobouku 
částku, na kterou si film sám cení!

Pátek 5. 6.
� 16.30 LEDOVÁ SEZÓNA: 

ZTRACENÝ POKLAD: animo-
vaný dobrodružný a rodinný film 
(USA / Indie / J. Korea / Čína 2019, 

ČD 2D)
� 19.00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁ-

MOST: Komedie (Čes. / Slov. 2020, 
15+ 2D)

Čtvrtek 18. 6.
� 19.00 FILMOVÝ KLUB: 

BUDIŽ SVĚTLO: Drama (Slov. / 
Čes 2019, OV 15+ 2D 

Program na červen bude postupně 
doplňován dle uvolněných premiér. 
Sledujte na www.dkzdar.cz. 

Kino zase promítá 
Po dvouměsíční pauze, kdy pořa-

datelé ze žďárské Kultury mohli pro-

mítat jen na dálku, spouští pozvolna 
provoz kina. Rozjezd bude s omeze-
ným počtem diváků, i malou dávkou 
premiérových filmů. Prozatím také 
bez možnosti občerstvení v sále. 

„Nicméně pustíme vám pár dobrých 
filmů a uvidíme, co dál. 

Uvedený program je základem na 
několik příštích dní. Budeme pružně 
reagovat, jak na možné další uvolňo-
vání opatření, tak na nasazení premi-
ér od distributorů, kteří sami vyčkáva-
jí na rozhodnutí producentů a tvůrců 
jednotlivých filmů,“ vzkazuje ředitelka 
Kultury Žďár n. S. Marcela Lorenco-
vá. 

Aktuální program najdeme na 
stránkách www.dkzdar.cz. Stále však 
musíme v kině dodržovat vládní 
opatření. Některá nyní připomíná-
me: 

� Po celou dobu návštěvy kina je 
povinná jakákoli ochrana obličeje.

� Do sálu není prozatím povole-
no vnášet žádné občerstvení včetně 
nápojů. Ani vlastní.

� Maximální prodejní kapaci-
ta sálu kina Vysočina po dodržení 
povinných mezer je do 98 osob. 
Zasedací pořádek zjistíme přímo z 
prodejního systému.

� Mimo hlediště je zákaz sezení.
� V sále je povinně přítomna jed-

na osoba, která dohlíží na dodržová-
ní vládních opatření.

� Ve vstupním prostoru a na toa-
letách jsou k dispozici dezinfekční 
prostředky určené pro diváky.

� V rámci zachování zdraví 
udržujme doporučené odstupy v 
délce dvou metrů, a především při 
odchodu ze sálu. 

� Předprodej vstupenek probíhá 
převážně on-line cestou, pokladna 
kina otevře od června.

Peníze za neuskutečněná březnová 
filmová představení budou vráceny 
proti předložené platné vstupence, 
nejpozději do 30. června 2020.

Buď bankovním převodem nebo 
přímo v pokladně DK. Kontakt: 566 
502 254, 724 190 928, 730 898 964, 
e-mail - dkzdar@dkzdar.cz.

Stovky občanů již v tuto chvíli podepsali petici, která 
bude ještě nejméně do konce června vystavena ve vcho-
du do kostela sv. Prokopa. Týká se změn úprav kolem 
kostela, v rámci plánovaného městského projektu na 
revitalizaci lokality Tvrz.

Lidé podepsaní pod peticí tak vyjadřují nesouhlas se 
stávajícím návrhem úprav okolí kostela sv. Prokopa, kte-
rý prezentoval MěÚ. 

„Prostor kolem kostela vnímáme jako jedno z významných 
míst v centru města. Jedinečná je historická hodnota zástav-
by Tvrze, tvořená posledním fragmentem původního histo-
rického města Žďár. 

Jsou zde soubory památkově chráněných objektů, které 
navrhujeme doplnit vhodnou zelení,“ vysvětlují petenti.

Navrhované řešení v předláždění ploch a odstranění 
veškeré zeleně před kostelem bude podle jejich názo-
ru působit jako velké parkoviště a obávají se, že v létě 
to bude jedna rozpálená plocha. Lidé žádají i lépe vyře-
šit příjezd aut do náměstí a případné krátké zaparkování 
(bohoslužby, svatby, pohřby...)

„Žádáme, aby byl stávající návrh úprav okolí kostela pře-
pracován. A to konkrétně v lepším řešení zeleně kolem kos-
tela,“ stojí v petici. Lidé by chtěli před kostelem více stro-
mů a keřů na zelené ploše a také záhony trvalek. 

„Kvalitnější řešení potřebuje ztvárnění kašny sv. Proko-
pa skutečným umělcem, které bude adekvátní k významu 
stavby jako jedné ze tří hlavních památek města,“ vyzývají 
petenti.

Vysvětlují, že tímto centrem projde každou neděli více 
než tisíc lidí. „Je důležité udělat všechno proto, aby toto mís-
to bylo přitažlivé pro občany města Žďáru a lákavé pro náv-
štěvníky města,“ dodávají. 

Ke svým podpisům někteří lidé přidali ještě osobní 
poznámku. 

Zde je pár příkladů: 
„...Je nutno přihlédnout k tomu, že kolem kostela byl 

dříve hřbitov a proto je třeba  se chovat pietně a nevytvá-
řet předlážděním parkoviště...“

„...Nesouhlasím s žádnou novou úpravou ani dlažbou. 
Ať je zachována původnost dosavadní našich tátů a dědů 
jako památka! Je třeba zasadit stromy...“

„...Kdyby si lidé vzpomněli, kolik to dalo práce našim 
předkům, ani v Jihlavě a Třebíči nedělají lidé, co tady...“
 -lko-

I PO REVITALIZACI lokality Tvrz zůstane zachována 
růže Hugova, košatící se desetiletí nad schodištěm k Podska-
lí. Jde o starý druh vitální růže, která je v červnu obsypána 
množstvím plných žlutých květů. Lidé vstřícnost města víta-
jí. Noční detail: Lenka Kopčáková

Petice se stovkami podpisů
žádá změny úprav u kostela

Dotace z Fondu 
Vysočiny

Prozatím čtyři dotace se podaři-
lo městu Žďár n. S. získat z Fondu 
Vysočiny (FV) díky úspěšně vypra-
covaným žádostem. 

První krajská podpora mířila na 
projektovou dokumentaci povo-
dí současného rybníčku Velký 
Posměch, doposud suchého polde-
ru. „My chceme Velký Posměch změ-
nit na rybník, protože vodní plocha 
má s ohledem na změnu klimatu lep-
ší funkci v krajině,“ vysvětluje mís-
tostarostka Ludmila Řezníčková. 
Projektovou dokumentaci za 800 
tis. Kč podpoří FV 300 tis. Kč.

Druhým projektem byla opra-
va starší cyklostezky kolem Pilské 
nádrže. „Akce už je hotová, asfalt 
položený. Trasa v délce 2 km spo-
jila asi před 15 lety Žďár s Polnič-
kou a hojně ji využívají cyklisté a in-
line bruslaři,“ uvádí místostarostka. 
Náklady byly 900 tis. Kč, dotace 
z FV 500 tis. Kč.

Třetí krajská dotace pokryla nákla-
dy projektu za 500 tisíc Kč na revi-
talizace trávo-bylinných společen-
stev kolem Zelené hory. „Projekt 
se zabývá obnovou barokní krajiny 
a začleněním poutního kostela do co 
nejpřirozenějšího krajinného rám-
ce,“ vysvětluje Ludmila Řezníčková. 
Dodává, že projekt počítá i s odclo-
něním hřbitova novým Černým 
lesem.

Téměř celé náklady ve výši 159 
tis. Kč pokryje čtvrtá dotace FV  
do zalesňování městských lesů. „V 
oblastech Vetla, u Malého lesa a mezi 
Žďárem a Radonínem bylo vsazeno 
bezmála 5000 stromů,“ informuje 
místostarostka.  -lko-


