
červen/

PRONÁJEM

OUTSOURCING

SPLÁTKOVÝ PRODEJ 

V historii Žďáru je to zcela 
poprvé, co mezi ulicí Žižkovou 
a Farskými humny překročíme 
řeku. To díky modernímu pře-
mostění pro pěší i cyklisty.
� Lenka Kopčáková

Brzy si tudy podstatně zkrátíme ces-
tu mezi centrem a sídlištěm Stalingrad 
a naopak. Nová železobetonová lávka 
mezi Farskými humny a Žižkovou uli-
cí stála 4,8 mil. Kč.

Položení lávky bylo ve středu 21. 
května zajímavou stavebně technic-

kou podívanou. Přilákalo hloučky náv-
štěvníků parku, kteří trpělivě čekali, až 
bude akce technicky připravena a sil-
ný jeřáb vymanipuluje patnáctituno-
vou konstrukci na lanech. Jeřáb ope-
roval z pravého břehu řeky a vzhledem 
k délce budoucí lávky o 25 metrech 
se musel trefit do vykáceného prosto-
ru mezi stromy. Pak konstrukci zavě-
sil nad řeku a machři z druhého břehu 
instruovali pohyb nákladu. Nakonec 
pomocí závěsného lana konstrukci při-
táhli a usadili s centimetrovou přesnos-
tí. Za to si od přihlížejících vysloužili 
potlesk.  

Nejen cyklisty potěší nový úsek cyk-
lostezky v ulici 1. máje. Ta právě dostá-
vá finální povrchy a částečně vede kvů-
li bezpečí cyklistů i mimoúrovňově 
pod mostem Jermářova jezu. 

Ze stejného důvodu vzniklo i pře-
mostění řeky poblíž silničního klafar-
ského mostu. Lávka převede bezpeč-
ně cyklisty do nového sídliště. I zde již 
byla koncem května kovová konstruk-
ce lávky připravena k nalití betonu. 

Lávky i cyklostezky jsou součástí 
pětifázového projektu města za téměř 
31 mil. Kč s názvem Rozvoj cyklistic-
kých stezek ve Žďáře nad S. a okolí.  

Realizátorem stavby je dle městské-
ho projektu českobudějovická společ-
nost PORR a. s. Akce odstartovala loni  
náročnou stavbou podjezdu pod silni-
cí I/37 u Stržanova a napojením nové 
cyklostezky na páteřní trasu do Žďáru.

Následovala stavba cyklostezky podél 
řeky v ulici 1. máje, která se napojuje 
na starší úseky cyklostezky.

Projekt celkem pěti akcí má být 
dokončen letos v srpnu. V konečné fá-
zi budou cyklistické koridory po měs-
tě osazeny piktogramy.

Všechny stavby budou hotové do 
konce prázdnin.

USAZENÍ nové lávky přes řeku Sázavu bylo podívanou. Lidé to budou mít do parku na Farských mnohem blíž.  Foto: Lenka Kopčáková

Farská humna mají historicky první most



Železobetonová lávka, která nyní 
přemosťuje řeku Sázavu z Farských 
humen, je součástí složitého městské-
ho projektu na rozvoj cyklodopravy ve 
Žďáře. Celkem pět staveb realizuje čes-
kobudějovická společnost PORR a. s.

Kovovou mostní konstrukci mezi 
Farskými humny a Žižkovou ulicí 
pokládal nedávno silný jeřáb, který 
s přehledem zvládne tíhu 220 tun. Pat-
náctitunová lávka tedy pro stroj nebyla 
problém. Mezi stromořadím ze strany 
Žižkovy ulice však měl jeřáb poměrně 
malý manipulační prostor, od osmi do 
deseti metrů. 

Na celou akci dohlížel stavbyvedou-
cí Ondřej Košťál, který odpovídá na 
otázky ŽN.

 
Co bylo v této fázi nejobtížnější?
Prostoru pro manipulaci nebylo sku-

tečně nazmar, navíc bylo žádoucí, aby 
vzrostlé stromy zůstaly zachovány. 
Nicméně v některých místech bylo 
nutné, aby stromolezci řízeně prořeza-
li větve. Bez tohoto zásahu by se kon-
strukci, která měla 25 m na délku a 3 
m na šířku, nepodařilo dovézt a úspěš-
ně usadit na své místo.

Poznáte v momentě položení 
základní konstrukce, že je vše 
v pořádku, nebo nastal nějaký pro-
blém?

Jakékoli problémy poznáme okamži-
tě. V našem případě vše proběhlo dle 
očekávání dobře.

Kolik bude celá lávka vážit? 
Na železobetonovou konstrukci, jež 

váží 15 tun, teprve namontujeme bed-
nění, umístíme armaturu a následně 
zabetonujeme. Celková hmotnost po 
betonáži bude cca 25 tun, tudíž přida-
ná ocelo-betonová zátěž bude přibliž-
ně 10 tun.

Jak bude řešena bezbariérovost, a 
bude mít lávka ještě nějaký konečný 
povrch?

Lávka je kompletně bezbariéro-
vá a finálním povrchem bude beton. 
Budou na ní umístěny vodící prvky a 
madla budou svítit.

Bude další lávka u silničního mos-
tu na Klafar podobná, nebo situace 
vyžaduje jiný tip přemostění?

Na Klafar povede železobetono-
vá lávka. Bude vypadat podobně jako 
sousední silniční most.

Co z celého žďárského projektu 
Rozvoje cyklistických stezek poklá-
dáte profesně za nejnáročnější 
úsek? A byl tu moment, který Vám 
dal tzv. zabrat?

Nejnáročnějším úsekem stavby 
bylo jednoznačně zhotovení podjez-
du komunikace I/37 u Stržanova, kde 
jsme se při výstavbě museli vypořádat 
se spodní vodou.

Kdy odhadujete, že nové cyklos-
tezky dostanou konečné povrchy, 
aby na ně mohla veřejnost? 

Stržanovskou cyklostezku bych chtěl 
otevřít pro veřejnost na letní prázdni-
ny, stejně tak cyklostezku na 1. máje. 
Lávky na Klafar a Farská humna ote-
vřeme nejpozději ve druhé polovině 
prázdnin.  -lko-
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Po desetiletích zmizela z náměstí 
Republiky řada betonových nádob, 
které lemovaly východní stranu 
náměstí a vytvářely tak přirozenou 
bariéru mezi prostorem chodců a 
průtahovou silnicí.

Ve dnech 11. a 12. května měli lidé 
neobvyklou podívanou. Nakladač 
postupně nabíral na vidlici těžké 
osazené nádoby a ty opatrně skládal 
vedle sebe na nákladní vůz. 

„Betonové nádoby byly už dávno 
přežitkem. Ale to, že je odstraníme, 
neznamená, že nemohou nalézt své 
další využití. Stejně tak byla samo-
zřejmostí záchrana vzrostlých keřů a 
stromků,“ říká místostarostka Lud-
mila Řezníčková.

Dřeviny mají po letech růs-
tu v malém prostoru spíš podobu 
bonsa jí. O některé se již přihlási-

li zájemci a ostatní životaschopné 
budou vysázeny po městě, např. 
v průmyslové zóně.

„Nejde o první záchranu zeleně. Za 
městským úřadem např. odnedávna 
roste strom, který musel být ze svého 
původního místa odstraněn,“ uvádí 
místostarostka.

O stovku betonových nádob se při-
hlásili zájemci, asi dvacet nejpoško-
zenějších bylo zlikvidováno. Býva-
lé lavičky mezi nádobami dočasně 
nahradily klasické městské lavičky 
s odpadkovými koši. Vyčištěnou plo-
chu nyní dělí od vozovky jen zelený 
pás trávníku, a rodiče musí být na 
pohyb svých ratolestí více obezřetní. 
V takové podobě zůstane východní 
část žďárského náměstí do doby, než 
nastane její celková revitalizace.

 -lko-
OSAZENÉ nádoby z východní strany náměstí po desetiletích zmizely. Nakladač 
při akci. Foto: Lenka Kopčáková

Bariéra osázených nádob je pryč

Žďár nad Sázavou podobně jako 
další města Vysočiny čelí ekono-
mickým dopadům krize vyvolané 
pandemií COVID –19. 

Jak naše město reaguje na ztrátu 
daňových příjmů, které do měst-
ského rozpočtu prostě nepřichází, 
a jak se hospodaření města vyvíjí, 
informuje místostarosta Josef Kle-
ment, který má hospodaření ve své 
gesci.

Vysvětluje, že žďárský rozpočet 
města byl doposud sestavován jako 
konzervativní. A to se nyní ukazuje 
jako výhoda. 

„To 16 - 20 % krácení, co navrhují 
MFČR a Národní rozpočtová rada, 
my již částečně máme. Už při schva-
lování rozpočtu jsme nastavili roz-
počtové určení daní na nižší úroveň,“ 
uvádí Klement. Škrty sice v přípa-

dě Žďáru nebudou o tak velkých 
procentech, ale situace není nikte-
rak růžová. 

V dubnu zasedali zastupitelé měs-
ta, aby schválili první rozpočto-
vé opatření ve výši 11 %. „Hledali 
jsme úsporu ve výši 33 miliónů korun 
a rozpočet se nám podařilo vyrov-
nat. Úspory spočívaly především 
v odložení některých akcí, např. 
rekonstrukce lokality Tvrz, některých 
investic na školách, odložení akce na 
Farských humnech a v nebytových 
prostorech v rámci investic města do 
svého majetku,“ vysvětluje Josef 
Klement. 

Radnice také sleduje aktuální 
situaci ohledně otevírání a uzaví-
rání provozů a plánuje reagovat ve 
věci úlev v podnikatelské sféře. To 
ale zatím není ještě dopracováno. 

Nyní v červnu dostanou zastu-
pitelé města na stůl návrh dalšího 
krácení ve výši 10 miliónů korun, 
to v rámci druhého rozpočtového 
opatření.

Dle místostarosty již půjde o krá-
cení provozu, které je procentuál-
ně vypočítáno po půldruhém měsí-
ci útlumu, kdy rada a orgány města 
pracovaly v omezeném režimu. 

Devítiprocentní krácení postih-
ne věcné výdaje školám, stejně tak 
městským organizacím jako je Měst-
ská policie, Regionální muzeum a 
Knihovna M. J. Sychry.

„Desetiprocentní krácení navrhujeme 
u věcných výdajů uvolněným a neuvol-
něným zastupitelům a místní správě 
MěÚ,“ uvádí místostarota. Zároveň 
vysvětluje, že nejde o osobní výda-
je jako mzdy a odměny stanovené 

zákonem, ale věcné výdaje jsou ně-
co jiného. „Na uvolněné zastupitele 
jde z rozpočtu města 240 tisíc, u neu-
volněných 20 tis. Kč. U věcných výdajů 
městského úřadu se jedná o dost domi-
nantní částku 1 miliónu korun,“ uvádí. 
Z toho všeho by mělo jít 10 % dolů.

„V případě, že obce v ČR postihne 
kompenzační balíček, ten je pro naše 
město vypočítán zhruba na 17 mil. Kč. 
Pak bychom jej řešili ve druhé polovině 
roku,“ naznačuje Josef Klement. 

V rámci prvních změn rozpočtu 
města bylo s ohledem na pandemii 
posíleno krizové řízení města část-
kou 1,5 mil. Kč. Díky tomu mohly 
být vybaveny všechny příspěvkové 
organizace ochrannými pomůcka-
mi, dezinfekcí, štíty, respirátory či 
rouškami. -lko-

Jak Žďár n. S. čelí ekonomické krizi

STAVBYVEDOUCÍ Ondřej Košťál 
manipulaci s konstrukcí na lanech bedli-
vě sledoval.  Foto: Lenka Kopčáková

Nová lávka bude mít i svítící madla
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Představenstvo družstva 
rozhodlo o konání shro-
máždění delegátů dne 
17. června 2020. S ohle-
dem na vyhlášená opatře-
ní k ochraně proti šíření 
COVID-19 došlo k posu-
nutí tohoto shromáždění až 
na červen, kdy již lze tako-
véto jednání za zpřísněných 
hygienicko-epidemiologic-
kých opatření uskutečnit. 
Jednání se bude tentokrát 
konat v zasedací místnosti 
Městského úřadu ve Žďá-
ře nad Sázavou. Program 
byl upraven tak, aby došlo 
v co nejkratší době k pro-
jednání pouze nezbytných 
bodů, kterými je schválení 
účetní závěrky za rok 2019 
a podání informace o prů-
běžném plnění „Hlavních 
úkolů pro volební období 
2017-2021“. Každý z účast-
níků jednání se bude muset 
dostavit se zakrytými ústy 
a nosem ochrannou rouš-
kou a před vstupem do sálu 
si bude muset vydezinfiko-
vat ruce. K oběma hlavním 
bodům jednání byly zpra-
covány písemné materiá-
ly, které budou delegátům 
zaslány spolu s pozvánkou 
na toto zasedání.

Pokud jde o hospodaření 
družstva v roce 2019, je toto 

hodnoceno pozitivně, pro-
tože skončilo ziskem ve výši 
400,4 tis. Kč. Podrob-
ně jsou výsledky uvedeny 
ve „Výroční zprávě o hospo-
daření v roce 2019“. Hlav-
ní podíl na tomto výsledku 
má jednak snížení nákladů 
oproti původnímu rozpočtu 
a současně navýšení tržeb. 
K jejich nárůstu přispělo 
zvýšení počtu spravovaných 
bytů, bonifikace pojišťov-
ny za nízký škodní průběh 
v roce 2019 a v neposlední 
řadě i to, že se podařilo pro-
najmout celý areál družstva.

Účetní závěrka družstva 
za rok 2019 byla ověře-
na prostřednictvím audi-
tu provedeného auditor-
skou společností InForm 
Audit s. r. o. V závěru zprá-
vy auditora je konstatováno, 
že kontrola nezjistily žádná 
závažná porušení účetních 
pravidel a předpisů. Infor-
mační systém družstva plní 
svoje funkce a v družstvu 
proběhly předepsané inven-
tarizace. Obraz aktiv a pa-
siv je podrobné popsán 
v Příloze k účetní závěrce 
i ve Výroční zprávě o hospo-
daření družstva.

Na programu je rovněž 
vystoupení předsedy kon-
trolní komise, ve kterém 

bude informovat přítomné 
delegáty o činnosti komise 
a zjištěných závěrech z pro-
váděných kontrol s tím, že 
nebyly při kontrolní čin-
nosti zjištěny žádné zásadní 
nedostatky v práci družstva 
a jeho zaměstnanců.

Ve svém vystoupení před-
seda představenstva sezná-
mí přítomné i s průběž-
ným plněním „Hlavních 
úkolů pro volební období 
2017-2021“. Lze konstato-
vat, že se většinu stanove-
ných úkolů daří naplňovat. 
Daří se i zajišťovat vyrovna-
né hospodaření družstva, 
ke kterému částečně přispí-
vá i čerpání již dříve vytvo-
řených rezerv ale i nezbyt-
né zvyšování výše příspěvku 
na činnost družstva, respek-
tive na zajištění správy jed-
notek. Podařilo se zajistit 
obměnu většiny zaměstnan-
ců v důchodovém věku, 
aniž by se to jakkoliv nega-
tivně promítlo do činnos-
ti družstva. Dořešena byla 
i otázka souběhu funkce 
ředitele a předsedy předsta-
venstva, když novou ředi-
telkou se stala od 1. 1. 2020 
Ing. Michaela Šmídová 
a Ing. Zdeněk Štursa zůstává 
do konce funkčního období 
již jen ve funkci předsedy 

představenstva. Bylo kon-
statováno, že jsou průběžně 
ve spolupráci s jednotlivý-
mi společenstvími vlastní-
ků využívány i vyhlašované 
dotační programy na opra-
vy a rekonstrukce bytových 
domů. V roce 2017 byla 
poskytnuta dotace ve výši 
přes 3,45 mil. Kč, v roce 
2018 ve výši 2,35 mil. Kč a 
v roce 2019 činila dotace 
v rámci programu „Byto-
vé domy bez bariér“ cel-
kem 1,25 mil. Kč a v rámci 
programu IROP činí pří-
slib dotace na rekonstrukci 
domu 2,33 mil. Kč. Celkem 
tedy za uplynulé období 
činí výše přijaté a přislíbené 
dotace pro domy ve správě 
družstva téměř 9,4 mil. Kč.

Všechny písemné materi-
ály předložené k projedná-
ní na shromáždění delegá-
tů budou v plném rozsahu 
zveřejněny ještě před zase-
dáním shromáždění delegá-
tů na webových stránkách 
družstva (www.sbdzh.cz). 
Zveřejněn zde bude i zápis 
a přijaté usnesení z tohoto 
jednání shromáždění dele-
gátů.

  Ing. Zdeněk Štursa
předseda představenstva

ZELENÁ HORA, 
stavební bytové družstvo

V rámci prevence šíře-
ní COVID-19 přijalo 
družstvo v návaznosti na 
vyhlášený stav nouze a 
opatření Vlády ČR vlastní 
preventivní opatření. Tato 
družstvo postupně přizpů-
sobuje vývoji pandemie v 
rámci ČR a vládních naří-
zení. V současné době je 
činnost družstva zajištěna 
v režimu zvýšených hygie-
nicko-epidemiologických 
opatření. Patří k nim pře-
devším omezení kontaktu 
zaměstnanců s veřejnos-

tí. Proto doporučujeme 
našim členům, nájemcům 
družstevních bytů a vlast-
níkům či nájemcům bytů 
či nebytových prostorů 
ve správě družstva vyřizo-
vat své záležitosti přede-
vším písemnou formou, 
kdy je možné písemnosti 
vložit do listovní schrán-
ky u vstupu do budovy 
družstva. Další možnos-
tí je využití elektronické 
komunikace či vyřízení 
věci prostřednictvím tele-
fonu. Pokud je nezbytný 

osobní kontakt se zaměst-
nanci družstva, doporu-
čujeme předem si s kon-
krétním zaměstnancem 
telefonicky dohodnout 
termín schůzky. Kontaktní 
údaje lze nalézt na webo-
vých stránkách družstva: 
www.sbdzh.cz . Při osob-
ním jednání je třeba již 
při vstupu do administra-
tivní budovy mít nasaze-
nu ochrannou roušku či 
obdobným způsobem mít 
zakrytá ústa a nos. Pokud 
se u někoho projevují 

některé z příznaků náka-
zy COVID-19, nesmí své 
záležitosti řešit osobně, 
ale výhradně telefonicky 
či prostřednictvím elek-
tronické korespondence. 
Věříme, že tato opatření 
budou všichni dodržovat 
a zajistí tak ochranu nejen 
zdraví našich zaměstnan-
ců, ale i svého. 

Děkujeme za pochopení.

 Ing. Zdeněk Štursa
 předseda představenstva

Informace o konání shromáždění delegátů

Chod družstva v období šíření COVID-19
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Zhruba pět Pilských nádrží 
by se objemově vešlo do vod-
ního díla, které by mohlo 
v budoucnu vyrůst severně od 
Žďáru nad Sázavou. 
� Lenka Kopčáková

Ministerstvo zemědělství předsta-
vilo v květnu 31 nových lokalit, kte-
ré chce zařadit do Generelu území 
chráněných pro akumulaci povrcho-
vých vod. Sedm vodních nádrží by 
mohlo být v Kraji Vysočina, z toho 
jedna přímo nad naším městem.

S objemem 10,5 mil. m3 a rozlo-
hou 196 ha by byla obsahově zhru-
ba pětkrát větší než Pilská nádrž. Ta 
má pro srovnání objem 1,9 mil. m3 
a rozlohu 57,6 ha.

K plánu této vodní nádrže směřu-
je i dotaz v rubrice občanů na webu 
města Žďáru nad Sázavou. 

Jak odpovídá vedoucí odboru roz-
voje a ÚP Irena Škodová, jedná se 
o lokalitu na Stržském potoce, nad 
Konventním rybníkem. „Lokalita 
může sloužit pro vodárenské využití, 
jako výhledový vodní zdroj pro odběry 
vody a nadlepšování průtoků v Sáza-
vě,“ vysvětluje vedoucí RÚP.

Jen pro připomenutí, myšlenkou 
využití nádrže Strž pro Žďár, popř. 
stavby další nádrže, s pracovním 

názvem Strž II. se již před třiceti 
lety zabývali odborníci s podporou 
tehdejší radnice.

Dle nedávné zprávy ČTK by 
zamýšlených 31 nových lokalit 
zadrželo až 273 milionů m3 vody, 
což je zhruba třetina vodní nádrže 
Orlík. Podle ministra zemědělství 
Miroslava Tomana s projektem sta-
rostové obcí daných lokalit souhla-
sí. 

Velké vodohospodářské stavby 
včetně nových přehrad mají zmírnit 
projevy sucha související se změnou 
klimatu. Již nestačí jen se zaměřovat 
na zadržování vody v krajině, což 
je nezbytné pro stav půdy a krajiny. 
Mezi tato opatření náleží obnova a 
stavba rybníků, obnova lesů, zasta-
vení meliorací a naopak obnova 
mokřadů a lesních tůní, také rozdě-
lení obřích lánů remízky...

„Je třeba zachycovat srážkové vody 
v menších přehradních nádržích, 
jejichž kapacita se pak stačí během 
zimy a jara doplnit. Pokud vodu neza-
držíme, odtéká, aniž bychom ji moh-
li využít k hospodářským potřebám,“ 
uvedl ministr Toman pro média.

Ne nadarmo se Česku říká střecha 
světa. Nepřitéká k nám žádná větší 
řeka, ale jsme významnou pramen-
nou oblastí kontinentu, čili evrop-

ským rozvodím. To rozděluje ČR 
na tři evropská povodí: povodí La-
be (úmoří Severního moře), povo-
dí Dunaje (úmoří Černého moře) 
a povodí Odry (úmoří Baltského 
moře). 

Doposud bylo v Generelu území 
chráněných pro akumulaci povr-
chových vod označeno 65 míst a 
dalších 31 nových lokalit vhodných 
pro stavbu vodního díla přibude. 

Starší lokality byly již dříve na 
seznamu Směrného vodohospo-
dářského plánu. Některé ovšem 
po námitkách místních obyvatel v 
uplynulých desetiletích ze seznamu 
zmizely. Zhoršující se sucho nás asi 
brzy donutí postoje přehodnotit a 
ujasnit si priority. 

Nejbližším příkladem odporu pro-
ti nádržím může být rozsáhlá petice 
s 25 tisíci podpisy z roku 2016, kte-
rá protestovala proti stavbě vodní 
nádrže Čučice na Třebíčsku. Údo-
lí řeky Oslavy je totiž vyhlášenou 
rekreační oblastí a Povodí Moravy 
tehdy přípravu projektu na nátlak 
veřejnosti zastavilo. 

Většina nových nádrží má být 
vodárenských, takže nejspíš kolem 
sebe bude mít i ochranná pásma 
vodních zdrojů. Na ta platí zvlášt-
ní režim, např. se zákazem stavební 

činnosti, aplikace chemických hno-
jiv a posypů silnic, s nutností proti-
erozních opatření...

Jak ministr Toman uvedl pro 
ČTK, pokud se seznam lokalit roz-
šíří, potrvá nejméně pět až sedm let, 
než se dokončí průzkumy a dopado-
vé studie. Příprava a výstavba vod-
ních nádrží trvá mezi 15 a 20 lety a 
úlevu by tak mohly přinést hlavně 
našim potomkům. 

V Kraji Vysočina by nové vodní 
nádrže měly být v katastrech obcí, 
které předem vyjádřily se stavbou 
souhlas. 

Zde je přehled:
Vodní nádrž na Stržském poto-

ku u Žďáru n. S. (objem 10,5 mil. 
m3,196 ha); VN Ostružno na Hav-
líčkobrodsku (objem 1,8 mil. m3, 
plocha 49,6 ha); VN Střížov na 
Chotěbořsku(4,7 mil. m3, 56,5 ha); 
VN Brodce na Jihlavsku (7,2 mil. 
m3, 90,30 ha); VN Batelov na Jih-
lavsku 1,46 mil. m3, 49,18 ha); VN 
Chotěbudice na Třebíčsku (2,83 
mil. m3, 62,61 ha); VN Vosovec 
(1,35 mil. m3, 71,04 ha) těsně za 
hranicemi Jaroměřicka na Třebíčsku 
s JM krajem.

 Názory zastupitelů k tématu
 na straně 6.

NA MAPCE severního okraje Žďáru nad Sázavou jsou zakresleny tři součas-
né vodní nádrže. Vyznačený pruh mezi nádrží Strž a Konventským rybníkem 
nastiňuje lokalitu, kde by na Stržském potoce mohlo v budoucnu nové vodní dílo 
vzniknout.  Zdroj: archiv ŽN

V území nad Žďárem plánují přehradu

Pro připomenutí přinášíme pře-
hled současných vodních nádrží 
v okolí našeho města a jejich para-
metry a využití: 

Vodní nádrž Pilská
(Rozloha 57,6 ha; objem 1,9 

mil. m3; hloubka u hráze 8,6 m; 
přítok Sázava, odtok Sázava)

Vybudována byla v letech 1959–
1962 na místě původního rybníka 
Pilský, homogenní zemní hráz je v 
místě původní rybniční hráze. Hlav-
ním účelem nádrže bylo zásobová-
ní strojírenského průmyslu vodou. 
Dnes je nádrž obklopena příměst-
skou rekreační zónou s cyklostez-
kou, po vodní hladině se můžeme 
projet v loďce nebo na šlapadlech. 
Pilská nádrž je i rájem rybářů, je-
jím účelem je ochrana města před 
povodněmi. 

Zajímavostí je, že nádrží prochá-
zí historická zemská hranice Čech 
a Moravy. Asi sto metrů jižněji to ve 
volnočasovém areálu Pilák připo-
míná sousoší „Hraniční kámen“ se 
lvem a orlicí po bocích, od žďárské-
ho umělce Michala Olšiaka.

Vodní nádrž Staviště 
(Rozloha 15,29 ha; objem 0,6 

mil. m³, hloubka u hráze 10,8 
m; přítok potok Staviště, odtok 
potok Staviště)

Údolní vodní nádrž byla vybu-
dována mezi lety 1956-1959 na 
potoku Staviště poblíž tehdy vzni-
kajícího sídliště Vysočany 1. Jejím 
úkolem bylo zásobování města pit-
nou vodou, proto má ochranná pás-
ma a sama vodní nádrž není veřej-
nosti přístupná. 

S postupným růstem města přesta-
lo Staviště stačit a do zdejší vodáren-
ské soustavy byly připojeny i vzdále-
né vodní nádrže Vír a Mostiště. Po 
roce 1990 zásobování Žďáru vodou 
běží už jen ze vzdálených zdrojů. 
Přehrada Staviště je stále záložním 
zdrojem. Jejím hlavním úkolem je 
ochrana před povodněmi a nadlep-
šování minimálních průtoků potoka. 
Na okolních loukách rostou chráně-
né rostliny. V blízkosti přehrady pro-
chází modře značená turistická stez-
ka ze Žďáru na Lhotku.

Vodní nádrž Strž 
(Rozloha 24,15 ha; objem 0,5 

mil. m³, hloubka u hráze 5,5 
m; přítok Stržský potok, odtok 
Stržský potok)

Na místě vodní nádrže se dříve 
nacházel stejnojmenný rybník. Ještě 
dnes na něj upozorňuje rozcestník 
Strž – rybník. 

Nádrž byla vybudována v letech 
1952-1954 zvýšením hráze rybníka 
ležícího na Stržském potoce v blíz-
kosti Světnova. Tvoří součást vodá-
renské soustavy Želivka.

Jejím hlavním úkolem je nadlep-
šování průtoků potoka, slouží i 
k rekreaci, rybolovu a částečně k 
ochraně před povodněmi.

Vodní nádrž je snadno dostupná, 
v okolí jsou chatové osady. Podél 
Strže vede zelená turistická značka 
ze Světnova na Stržanov. -lko-

Jaké máme vodní nádrže v okolí Žďáru
Vodní nádrže Pilská
a Strž slouží tradičně

k rekreaci
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Pošlete nám

ivotopis 

a sta te se

sou í 

našeho týmu.

Neustále rosteme!

 nadstandardní mzdové ohodnocení
 možnost služebního vozu pro vybrané lokality
 týden dovolené navíc, 3 dny zdravotního volna

 placený týden na odborná školení
 akreditovaná pracoviště

 zajištění specializačního vzdělávání v oboru
 flexibilní úvazek

 pracovní smlouva na dobu neurčitou

PŘIDEJTE SE K NÁM!
                          S NÁMI SE STARÁTE JEN O SVÉ PACIENTY

DO NAŠICH AMBULANCÍ V  A 
HLEDÁME PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

KONTAKT: Mgr. Vlastimil Král, tel.: 733 679 555
e-mail: kariera@mediclinic.cz

SP

OLEČNĚ

K

V A L I T N

Ě

již

let

Na stránkách města se objevilo 
oznámení o záměru s názvem Pacht 
laboratoře na Poliklinice Žďár nad 
Sázavou. 

Koncem května měla tato příspěv-
ková organizace (p. o.) v plánu uspo-
řádat setkání v sále městského úřa-
du a zájemcům představit záměr a 
metodu hodnocení nabídek. 

Laboratoř čili oddělení klinické 
biochemie a hematologie zatím Poli-
klinika provozuje sama. Jak se také 
v oznámení dočteme, zdejší labora-
toř provádí vyšetření biologických 
materiálů humánního i animálního 
původu. Slouží tedy i veterinářům 
či samoplátcům. Spolupracuje s 
žadateli o vyšetření, od defi nování 

požadavků, odběru materiálu až po 
interpretaci výsledků laboratorního 
vyšetření. 

Pacht laboratoře znamená, že ji p. 
o. přenechá jinému subjektu k samo-
statnému provozování a řízení na 
vlastní náklad, k nebezpečí a pobírá-
ní užitků. Jak v oznámení vysvětluje 
ředitelka Polikliniky Ilona Komínko-
vá, zájmem je, aby laboratoř provo-
zoval tým profesionálů, kteří budou 
poskytovat služby na nejvyšší úrov-
ni. Zajistí spokojenost zákazníků a 
přispějí ke zvýšení kvality života ve 
městě Žďár nad Sázavou. Úkolem p. 
o. je vybrat dodavatele, který nabíd-
ne nejlepší podmínky pachtu labora-
toře. -lko-

Městská poliklinika chce
propachtovat laboratoř

Z deníku městské policie
Alkohol je většinou společným 

jmenovatelem případů řešených 
v květnu městskou policií. Více uvá-
dí vedoucí MP Martin Kunc. 

� Strážníci museli přivolat hasiče 
s plošinou, aby sundali muže ze stře-
chy drážního objektu, kde si ustlal. 
Podnapilý asociál byl v takovém sta-
vu, že slézt dolů po žebříku bylo pro 
něj rizikem. 

� Dalším případem byl mladík 
ležící v křoví bez hnutí. Záchraná-
ři zjistili, že muž má v krvi skoro 3,5  
‰ alkoholu, proto okamžitě puto-
val do nemocnice. Jde o mladistvé-

ho a s rodiči jedná komise sociální-
ho odboru.

� Strážníci za bílého dne v ulici 
Nádražní „načapali“ řidiče pod vli-
vem alkoholu. Při dechové zkoušce 
mu naměřili téměř 2 ‰ alkoholu. 
Muž čelí podezření z trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky.

� Veřejné pohoršení vzbuzoval 
také řidič, na něhož si lidé stěžovali 
zejména kvůli hluku. Smykováním 
poškodil komunikaci, na místě inka-
soval pokutu 2000 Kč za nesprávný 
způsob jízdy. -lko-
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Tomáš
Augustýn, 
Koalice TOP 09
a Svobodní

Jan Mokříš,
klub ODS

Petr Stoček,
klub KSČM
+ SPOZ 

Dagmar
Zvěřinová, 
klub ČSSD

Zdenek Navrátil, 
klub Žďár
– Živé město

Otázka na červen:
� Sleduje váš politický klub, jaké přínosy, ale i dopady může mít stav-

ba poměrně velkého vodního díla na město Žďár nad Sázavou - a zda si 
město může diktovat nějaké podmínky, např. v možnosti získání bližší-
ho zdroje pitné vody, ale i bezpečnosti města? 

Bez vody není života
Zprvu je třeba uvést na pravou míru, že 

není rozhodnuto o stavbě žádného vodní-
ho díla v okolí Žďáru. K tomuto rozhod-
nutí vede velmi trnitá cesta trvající několik 
desetiletí. Do Generelu území chráněných 
pro akumulaci povrchových vod a základní 
zásady využití těchto území vložilo minis-
terstvo zemědělství (MZe) ke stávajícím 
65 lokalitám dalších 31 nových lokalit, kte-

ré jsou z mnoha hledisek vhodné pro stavbu vodního díla. Míst, která jsou 
vhodná pro akumulaci povrchových vod, je v ČR jako šafránu. Proto je třeba 
je chránit pro budoucí generace. Svým způsobem jsou neobnovitelná. 

Jde o jedno z řady opatření, které MZe přijímá, aby zmírnilo projevy sucha 
související se změnou klimatu. Kromě přípravy velkých vodohospodářských 
staveb včetně nových přehrad je to mimo jiné obnova a stavba rybníků, 
obnova lesů, mokřadů, remízků nebo rozdělení krajiny polními cestami osá-
zenými stromy a například omezením maximální velikosti polí.

Žďár má velké štěstí, že je napojen na dvě robustní vodárenské soustavy 
(Mostiště a Vír), ale smůlu, že se nachází na špici rozvodí, ze kterého veškerá 
voda odteče. Budeme muset umět tuto vodu u nás zadržet. Každá kapka této 
životadárné kapaliny se bude počítat. 

Jen přehrady proti suchu nepomohou
Sucho je větší problém než koronavirus. 

Zásadní sice je stavba přehrad, ale jenom 
přehrady nám proti suchu nepomohou, 
potřebujeme vodu pozdržet v půdě a v kra-
jině vůbec. Výstavba nových přehrad však 
u nás v současné době trvá přibližně 20 a 
více let. Hlavními příčinami jsou majet-
koprávní vypořádání s vlastníky pozem-
ků, které jsou pro výstavbu nezbytné, a se 

subjekty ochrany přírody, podle kterých „máme přehrad dost“. Myšlenka vodní-
ho díla v tomto místě není nová, hovořilo se o něm ve vedení města už před více 
než 30 lety. Domníváme se, že v současnosti stavba přehrady na Stržském potoce 
opět nabývá aktuálnosti, ale úvahy o získání zdroje pitné vody či o bezpečnosti 
města jsou však zatím předčasné.

Strž II. je v dlouhodobém plánu
V současné době se dostává do popře-

dí návrh ministerstva zemědělství ohled-
ně staveb uvažovaných nových nádrží v 
různých částech republiky. Na Žďársku 
se jedná o dlouho plánovanou stavbu 
Strž II. Je v různých plánech uváděna a 
tak nějak se nám vryla do povědomí. 

Náš region by pravděpodobně ocenil 
další nádrž. Ať k zadržení vody pro růz-

né účely - zmírnění sucha, snížení rychlého odtoku či k vodárenským  úče-
lům. Tato stavba nebude patřit mezi nejakutnější v rámci státního plánování, 
nebude patřit k oblastem, kde zmizí vesnice pod vodou, či se budou bourat 
chaty. Ale zásah do krajiny to je. Pochopitelně dané území má nějaké vlastní-
ky a s těmi je potřeba v budoucnu ze strany státu velmi citlivě jednat a náleži-
tě jejich ztráty kompenzovat.

Při budování kanalizace Stržanov byla v důvodové zprávě zmínka o ochra-
ně vod budoucí nádrže Strž II. Jak moc vody je v daném území pro tak vel-
kou nádrž, musí vědět především stát - respektive organizace Povodí Vltavy. 
O tomto záměru se zřejmě povede v budoucnu hodně jednání. Město a okol-
ní vesnice se jich určitě budou účastnit.

Zadržet můžeme jen to, co naprší
Mění se charakter počasí i ročních obdo-

bí. Teplá suchá léta střídají mírné suché 
zimy a deštivé jaro a podzim je téměř rari-
tou. Zadržování vody v krajině je dobrá myš-
lenka. Nicméně stále bude platit, že zadržet 
můžeme pouze to, co naprší. 

Bude-li pokračovat nedostatek srážek, tak 
jednou z mála možností je výstavba vodních 
nádrží, která se v posledních 30 letech přede-

vším díky environmentálním aktivistům prakticky zastavila. Vzhledem k časové i 
investiční náročnosti přípravy a případné výstavby, která se počítá v desítkách let, 
je oživení záměru na realizaci nádrže na Stržském potoce vzdálenou budoucnos-
tí. Na hodnocení případných přínosů a dopadů dnes chybí bližší technické infor-

mace, protože vedle umístění a kapacity prakticky nic nevíme. 
Předpokládám, že s ohledem na blízkost městu bude MěÚ a vedení města další 

vývoj sledovat a vyhodnocovat ve všech ohledech, protože voda se stala strategic-
kou komoditou.

Jde o udržení vody v krajině
Otázka adaptace našeho města na 

klimatické změny či boj se suchem 
jsou oblasti, jimž se v rámci ŽĎÁR-
ŽIVÉ MĚSTO věnujeme dlouho-
době. Uvědomujeme si, že je to pro 
naše město velmi důležité. Primární je 
dostatek kvalitní pitné vody a udržení 
vody v krajině.

Stávající diskuse o nové přehradě 
je však diskusí o něčem, co není zdaleka jasné. Podobných záměrů leží na 
ministerstvech tlusté fascikly a vytáhnou se vždy, když se to zrovna hodí. 
Jako vhodné místo se tak „Strž“ definuje déle než půl století. A myslím, že 
tomu tak ještě dlouho bude. Jsou totiž jiná území, kde je umístění přehrad 
jako zdroje pitné vody vhodnější. 

Pokud nám tedy jde primárně o pitnou vodu, hledejme bezpečné řešení. 
Pokud jde však o zadržení vody v krajině tak, aby nasytila půdu, pak se musí-
me soustředit spíše na pestrou a členitou krajinu. To je věc, se kterou navíc 
můžeme něco dělat hned, na rozdíl od nákladných přehrad.  Bohužel tento 
způsob uvažování, spočívající ve snížení výměru polností a větší zodpověd-
nosti zemědělců za hospodaření v krajině, u současné vlády příliš podpory 
nemá.

Obnovme hydrogeologický režim krajiny
Sucho je problém, který trápí naši 

krajinu už dlouhou dobu a problém se 
stále zvyšuje. Stavbu velkých vodních 
děl nepovažujeme za dobré řešení, pro-
tože je to jen jako když vám zatéká do 
domu a postavíte se na místo kyblík. 
Není řešena příčina, ale jen následek. 
Navíc vodní dílo zničí spoustu krásné 
krajiny. Místo toho bychom měli změ-

nit přístup k životnímu prostředí. Měli bychom na velkých lánech vysazovat 
rozptýlenou zeleň, vyvarovat se erozním plodinám (řepka, kukuřice), nechat 
vodu plynout v přirozených klikatých korytech a někde ji nechat také vylévat 
se ze břehů, rušit meliorace (odvodnění), zakládat tůně a mokřady, na vodních 
plochách nechat ostrůvky pro ptáky a jiné živočichy, ve městech využívat dešťo-
vou vodu k závlaze, na zahrádkách nahradit trávníky a bazénky vhodnou zelení, 
v lesích postupně nahrazovat nepřirozené smrkové monokultury. To vše, aby-
chom obnovili přirozený hydrogeologický režim krajiny. Pokud bychom takto 
postupovali, naše krajina dokáže zadržet 10 x více vody jako největší přehrada v 
zemi a 700 x více jako uvažovaná přehrada na Stržském potoku. 

Zatím nám „uteklo hodně vody“
Je zcela jasné, že voda by se měla zadržovat v 

krajině všemi způsoby. Od malých vsakovacích 
systémů, přes retenční nádrže, až do jisté míry i 
pomocí větších vodních děl. 

Zemědělská krajina ale dokáže rovněž zadržet 
více vody, a to až o 40%. To je ale podmíně-
no správným hospodařením. Zmíněná vodní 
nádrž, která je srovnatelná s Velkým Dářkem, 
se zhruba v osmdesátých letech držela v gene-
relu, který řešil zdroj pitné vody pro naše měs-

to. Od té doby ale, jak v přeneseném slova smyslu, tak i ve skutečnosti, uteklo hod-
ně vody (bohužel i z krajiny, kde měla zůstat). Obce v blízkosti plánované nádrže, 
jako jsou Cikháj, Světnov, Stržanov a další, se v poslední době rozvíjely. Domnívám 
se tedy, že nelze mluvit o zdroji pitné vody, protože by se musela důsledně dodržet 
ochranná pásma, která by procházela přes zmíněné obce. Pak by se jednalo „jen“ o 
zadržení vody v krajině. Toho lze dosáhnout i jinými způsoby. Proto je bezpodmí-
nečně nutné, aby povodí Vltavy tuto záležitost diskutovalo i s městem Žďár.

Nové rezervoáry vody jsou nutností
Vodní díla tohoto rozsahu nejsou v žád-

ném případě záležitostí jednotlivých měst 
a obcí. Jsou v každém případě součástí glo-
bálního plánu hospodaření s vodou v krajině 
celého Česka. V současné době prohlubují-
cího se sucha a zhoršování dostupnosti pod-
zemních zdrojů je budování nových povr-
chových rezervoárů pitné vody ne možností, 
ale nutností. O jejich umístění musí vždy 

rozhodovat odborníci (hydrologové, meteorologové, vodohospodáři). Projek-
ty a realizace vodních staveb pak patří do rukou profesionálů. 

Dle mého laického názoru je lokalita s nulovým osídlením, vynikající čisto-
tou životního prostředí, velkým množstvím spadlých dešťových a sněhových 
srážek, nacházející se těsně pod vrcholem evropského rozvodí, ideální volbou.
 -lko-

Nejvyšší čas zadržet vodu v krajině

Radek
Zlesák,
klub ANO
2011

Jan
Havlík,
klub
Změna 2018

Josef
Klement,
klub
KDU-ČSL



STRANA 7 Inzerce ŽN - ČERVEN 2020



STRANA 8 Aktuality ŽN - ČERVEN 2020

Žďár nad Sázavou chystá pro 
příští roky náročnou opravu 
čistírny odpadních vod. Ta 
bude probíhat za provozu.
� Lenka Kopčáková

Koncem loňského roku se Svaz 
vodovodů a kanalizací Žďársko 
(SVAK), Vodárenská a.s. a město 
Žďár nad Sázavou po dvou letech 
dopracovaly k ideálnímu technic-
kému řešení modernizace a inten-
zifikace Čistírny odpadních vod u 
Hamrů. Proběhne způsobem, který 
otevírá další možnosti rozvoje této 
čistírny. Půjde o investici v objemu 
minimálně 200 miliónů Kč. 

Čistírna z roku 1965 prošla posled-
ní obnovou před 24 lety. Je majet-
kem města Žďáru nad Sázavou 
vloženým do SVAK Žďársko.

ČOV v současném stavu nevyho-
vuje především z důvodu, že je na 
ni díky rozvoji bydlení připojová-
no stále více ekvivalentních obyva-
tel, což její kapacita přestává zvládat. 
Současně je na žďárskou ČOV napo-
jena Polnička a začínají se napojovat 
i Hamry n. S.

V době moderních spotřebičů v 
domácnostech čelí čistička velkému 
náporu zejména fosfátů z praček a 

myček v odpadní vodě.
Technologie čištění tak musí být 

daleko intenzivnější, aby byla do 
řeky Sázavy za čistírnou vypouštěna 
nezávadná voda.

Jak se od podzimu vyvinula 
záležitost přípravy stavby s názvem 
Intenzifikace čistírny odpadních vod 
Žďár nad Sázavou, informuje naši 
redakci Dagmar Zvěřinová, předsed-
kyně Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko (SVAK) a zastupitelka měs-
ta za ČSSD. Z jejích slov vyplývá, že 
jde o velmi složitý proces.

Projekt na intenzifikaci ČOV byl 
již zpracován a proběhlo územní 
řízení a stavba má územní povole-
ní. To bylo podmínkou pro podání 
žádosti. Současně se zadavatel při-
pravuje na podání žádosti o stavební 
povolení. 

Žádost byla postupně doplňována, 
Státní fond životního prostředí vzná-
šel dodatečné požadavky. V polovině 
května byla žádost akceptována. 

„To je spíše takový první schod, 
kdy SFŽP sděluje, že administrativní 
stránka byla splněna a projekt jde k 
finančnímu a věcnému posuzování. 

Teprve tam se z protokolu dozvíme, 
kolik procent a z kterých částí bude-
me mít na finance nárok,“ vysvětluje 
předsedkyně SVAKu.

V dalším kroku postoupí projekt ke 
schvalování Radou SFŽP. „Když ho 
rada schválí a přidělí dotaci, bude-
me mít reálnou představu o podílu 
státu,“ vysvětluje Zvěřinová s tím, že 
teprve pak začne rozdělování na jed-
notlivé spolufinancující subjekty.

Také spustí další přípravná fáze, 
poté soutěž a jestli se začne stavět 
začátkem příštího roku, bude to 
Dagmar Zvěřinová považovat za vel-
ký úspěch. Jak vysvětluje, jde o stav-
bu tak velkého rozsahu, že nikdo 
nedá pokyn k dalším krokům v reali-
zaci bez zajištění státních peněz. 

Už v první fázi je prý ale zřejmé, že 
stavba bude dražší. Cenu by mohlo 
o něco snížit výběrové řízení. „Bude-
li se soutěž a stavba posouvat v čase 
až na rok 2022, může to být o větších 
penězích. Nutno říci, že se jedná o vel-
ký zásah do ČOV, a to navíc za pro-
vozu. To není jednoduché ani u malých 
zařízení, tato čistírna patří již mezi 
středně velké,“ vysvětluje předsedky-
ně SVAK.

Zpracovatelem dokumentace 
k územnímu řízení na akci Moderni-
zace a intenzifikaci Čistírny odpad-

ních vod Žďár nad Sázavou byla 
brněnská firma DUIS, s.r.o., která 
žďárskou ČOV dobře zná. Stejnou 
zakázku pro Žďár zpracovávala již 
v roce 1996. DUIS se specializuje 
na problematiku kanalizačních sítí a 
čištění odpadních vod včetně řešení 
složitých hydrotechnických a tech-
nologických výpočtů. 

Pokud vše půjde hladce, vlastní 
stavba rekonstrukce a intenzifikace 
ČOV by začala nejdříve v roce 2021. 
Rozvoj města Žďáru n. S. zatím není 
omezen, protože zúčastnění plánují 
akci včas. 

„Doufáme, že asi 60 % nákladů 
bude uhrazeno z dotace Státního fon-
du životního prostředí, kam šla žádost 
o dotaci,“ uvedla před půl rokem pro 
novináře místostarostka Ludmila 
Řezníčková. Doplatek pro Žďár by 
dle odhadů mohl být kolem 40 mil. 
Kč. 

Jak místostarostka také dodala, 
město se již při rekonstrukci sídlišť 
snaží nezatěžovat kanalizaci balast-
ními vodami. Příkladem může být 
rekonstrukce sídliště Vodojem, kde 
od 70. let byla balastní voda z pod-
zemních pramenů svedena do smí-
šené kanalizace. Nově bude tato 
podzemní voda vedena po povrchu 
a svedena do Göttlerova rybníka. 

Čistírna odpadních vod přestává stačit, 
potřebuje modernizaci a intenzifikaci

Oprava bude muset běžet 
za provozu

Stavba čistírny odpadních vod 
pro Žďár n. S. (ČOV) začala v údolí 
směrem na Hamry n. S. v roce 1965. 
Letos je to tedy rovných 55 let.

ČOV byla dokončena v roce 1967 
jako mechanicko-biologická stanice 
pro společné čištění komunálních a 
průmyslových odpadních vod. Teh-
dy na vypočtených 25.000 ekviva-
lentních obyvatel. Podnik Žďas měl 
v blízkosti, ale na druhém břehu 
řeky svou čistírnu odpadních vod. 

Po třiceti letech však byla s růstem 
města ČOV značně přetížena a ne-
stíhala. Potřebovala nutné navýšení 
kapacity a modernizaci. Stát udělil 
Žďáru výjimku do konce roku 1998 
na vyřešení stavu, jinak by městu 

hrozila od roku 1999 stavební uzá-
věra. 

Investorem akce za nemalé pomo-
ci města byl Svaz vodovodů a 
kanalizací Žďársko, projektantem 
naplánované rekonstrukce byla 
projekční firma DUIS Brno (stejně 
jako letos).

Rekonstrukci žďárské čistírny 
s rozpočtem 100 miliónů korun 
zahájil v květnu 1996 tehdej-
ší ministr zemědělství Josef Lux 
poklepáním základního kamene.

Generálním dodavatelem byla fir-
ma SUBTERA, a.s. a současný pro-
vozovatel ČOV, Vodárenská a.s. 

Tehdy se čistička nacházela ve tře-
tím ochranném hygienickém pás-

mu. Po opravě  měla zvládnout 
vyčištění odpadní vody od 35 tisíc 
ekvivalentních obyvatel. Nová 
kapacita byla tehdy připravena i 
na připojení Polničky a navážení a 
likvidaci septiků a jímek z okolních 
obcí. 

Ministr Lux tehdy při besedě se 
Žďárskými prohlásil, že Žďársko 
je oblastí nedotčenou z pohledu 
znečištění a skvostem v životním 
prostředí. Stát ale k těmto okol-
nostem nepřihlédnul. Jak tehdy na 
dotaz NŽR řekl ředitel vodního 
hospodářství MZČR Jan Plecha-
tý, na ekologicky nejčistší oblast 
přihlížet nebudou a s výjimečným 
navýšením dotace počítat nelze. Jak 

vysvětlil, státní finanční podpora se 
řídí metodikou vlády a činí max. 50 
% investice. Žďárským se na stavbu 
podařilo zajistit státní dotaci ve výši 
40 mil. Kč. 

Dle informace ministra Luxe bylo 
v ČR v roce 1996 na veřejný vodo-
vod napojeno 85 % obyvatelstva, na 
Žďársku jen 75 %. Na odpadovou 
vodu bylo napojeno 73 % z ČR, u 
nás jen 67 % 

Zrekonstruovaná čistírna odpad-
ních vod u Hamrů byla v říjnu 1998 
uvedena do zkušebního provozu. 

Informace jsme čerpali z našeho 
redakčního archivu NŽR (roky 1996 
– 1998). -lko-

MOMENTKY staré 24 let. 1. Ministra zemědělství Josefa Luxe provedl v roce 1996 areálem poruchové čistírny odpadních vod ředitel žďárské divize Vodárenské a.s. Karel Fuchs. 
2. Ministr Josef Lux poklepává základní kámen stavby rekonstrukce ČOV. 3. Pohled na zmodernizovanou čistící stanici v roce 1998.  Foto: Lenka Kopčáková, archiv NŽR

Čističce u Hamrů je přes půl století



Na období letních měsíců, ale především na dlouhodobou spolupráci v pracovním poměru, přijmeme větší množství pracov-
níků na pozici montážní dělnice/dělník. 
Všem, kteří se nebojí směnného provozu a kterým vyhovuje manuální práce spojená s montáží kompletů nábytkového ková-
ní, rádi sdělíme bližší informace. 
„Už na podzim budeme větší“, přidejte se k nám! Stačí se nám ozvat na tel. 566 692 111 a dozvíte se více.
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Žádosti se strukturovaným životopisem zašlete prosím na kontakt uvedený níže:
E-mail: hcr-personal@hettich.com, Hettich ČR k.s., Jihlavská 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, Telefon (+420) 566 692 111

Pracovní náplň:
• Montáž a případně balení kompletů nábytkového kování 
• Provádění samokontroly při montáži
• Udržování pořádku na pracovišti  

Požadavky: 
• Pečlivost, přesnost a flexibilita při práci
• Schopnost pracovat ve vícesměnném provozu 
• Zkušenosti z výrobní společnosti výhodou nikoliv podmínkou
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Společnost Hettich ČR zaháji-
la v listopadu loňského roku stavbu 
páté výrobní haly o rozloze 3900 m2. 
Po její dostavbě, která je plánována 
na podzim tohoto roku, tak rozšíří-
me naši výrobní plochu o přibližně 
25 %. Zkušební provoz odstartujeme 
ještě letos. Samotnou kolaudaci stav-
by a její oficiální otevření pak plánu-
jeme na jaro 2021. Díky nové hale 
vzniknou přímo v areálu firmy další 
výrobní a skladovací plochy, jejichž 
dlouhodobý nedostatek nám dopo-
sud bránil v realizaci perspektivních 
a technologicky zajímavých projek-
tů. Naši zaměstnanci se mohou těšit 
na zmodernizované sociální zázemí 

a tolik chybějící konferenční a kan-
celářské prostory. 

Jako na každého podnikatele, i na 
nás postupně dopadají důsledky 
současné nelehké epidemiologické 
situace a s ní spjatých opatření. Pod 
vlivem zkušeností, získaných během 
poslední velké hospodářské krize 
z let 2008 a 2009, jsme hned v počát-
cích pandemie přistoupili k několi-
ka důležitým úsporným opatřením, 
díky kterým se nám podařilo zacho-
vat všechna pracovní místa. Právě 
zachování pracovních míst pro nás 
bylo absolutní prioritou s ohledem 
na strategickou roli naší společnosti 
na místním trhu práce i ve skupině 

Hettich a samozřejmě i s ohledem 
na probíhající rozšiřování závodu 
a blížící se nové projekty. Úspěšná 
realizace těchto ambiciózních pro-
jektů bude totiž vyžadovat rozšíření 
dílčích výrobních týmů. Konkrétně 
to bude znamenat vytvoření cca 50 
nových pracovních míst v průběhu 
tohoto a příštího roku.

Hettich ČR bude jednoznačně větší, 
ať už plochou, počtem zaměstnanců 
nebo svým významem pro skupinu 
Hettich. Pevně věříme, že jsme jako 
firma udělali maximum pro náš dal-
ší dynamický rozvoj a jistou budouc-
nost. V tomto duchu jsme zahájili 
kampaň, do které jsme zapojili nejen 

naše zaměstnance, ale i jejich děti. 
V rámci výtvarné soutěže „Továrna 
snů“ děti ztvárnily svoji představu 
o moderní výrobní továrně. Fantazie 
dětí a nápaditost obrázků nás mile 
překvapila, a proto jsme nejzdařilejší 
práce ocenili a rozhodli se jich využít 
v naší právě startující kampani „Už na 
podzim budeme větší“.

Závěrem mi zbývá poděkovat všem 
mým spolupracovníkům v Hettich ČR, 
kteří v této nelehké době jednoznač-
ně prokázali schopnost fungovat jako 
tým. Přeji nejen jim, ale také všem čte-
nářům pevné zdraví a klidné a poho-
dové léto. 

Oldřich Pól, jednatel Hettich ČR k.s.

Už na podzim budeme větší

Montážní dělnice/dělník
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Po zhruba 190 letech se vráti-
ly na zelenohorský kopec ovce. 
Ty se v okolí poutního kostela 
sv. Jana Nepomuckého napo-
sledy pásly v roce 1831. Jejich 
současným úkolem je zlepšit 
zdejší degradované porosty.
� Lenka Kopčáková

Důvodem dosavadních neúspěš-
ných pokusů o kvetoucí louky v oko-
lí ambitů je zdejší chudá půda coby 
zůstatek po nejméně století existen-
ce lesa na Zelené hoře. 

Les byl po roce 2007 vykácen, ale 
na velké části kopce se stále množí 
náletové dřeviny, divoké ostružiny, 
a hlavně se tu rozmnožila invaziv-
ní travina s názvem třtina křovištní. 
Zejména na severozápadním kopci 
je velmi patrná eroze půdy. 

Městská krajinářka a architek-
tka Lucie Radilová se spojila se 
Sdružením Krajina a Ateliérem kra-
jinářské architektury Zdenka Sen-
dlera a Václava Babky. Ve spolupráci 
s experty z Ústavu botaniky a zoo-
logie Masarykovy univerzity v Brně 
zpracovali detailní analýzu a způsob 
péče o porosty.

Společný projekt s názvem Revita-
lizace trávo-bylinných společenstev 
na Zelené hoře získal půlmiliónovou 
dotaci z krajského Fondu Vysočiny. 

Vedle pastevectví a hledání opti-
málního režimu kosení budou na 
podzim plochy s největší pokryv-
ností třtiny křovištní osety semenem 
poloparazitického kokrhele luštince. 
Ten je znám jako škůdce v obilných 
lánech, ale v tomto případě bude 
pomocníkem. Jak je i vyzkoušeno 
jinde, na třtině křovištní parazituje a 
úspěšně ji likviduje. 

Jak městská krajinářka vysvětlu-
je z odborného pohledu, zdejší les 
byl v horizontu ekologie odstra-
něn vlastně nedávno. „Stále bojuje a 
je velmi silný. Běžnou zahradnickou 
údržbou, která nebyla zcela inteziv-
ní, se nám přeměna na louku mnoho 
nedaří,“ připustila Radilová během 
oficiálního zahájení pastvy. Koncept 
poutního kostela sv. Jana Nepomuc-
kého je podle ní cenným odkazem. 
„Chceme, aby Zelená hora byla trav-
natá a zelená, jak by si asi představo-
val Santini,“ dodává městská kraji-
nářka.

Pod kopcem se totiž v pátek 22. 
května sešli zástupci města, pracov-
níci Sdružení Krajina i Národního 
památkového ústavu. Všichni při-
hlíželi, jak se po úbočí blíží ovčák 
s pětadvacetihlavým stádem. To 

neúnavně obíhal pes a ovce směro-
val dle pokynů svého pána. 

Majitelem stáda je Milan Daďou-
rek, člen Sdružení Krajina. Tato 
organizace má na Žďársku s pas-
tevectvím dobré zkušenosti. Díky 
ovečkám se již vylepšily travní 
porosty i na nepřístupných či pod-
máčených loukách. 

Zde byla ovcím vymezena plocha 
na strmém svahu mezi poutním kos-
telem a Konventním rybníkem. Jak 
Daďourek vysvětluje, ovce třtinu 
křovištní s oblibou vypásají a také 
stále zaštipují zmlazující se dřevi-
ny. To povede nakonec k potlačení 
nechtěných porostů. Klasický tráv-
ní drn pak zapustí a zhoustne. Stá-
do ovcí bude na pastvě pod Zelenou 
horou do konce léta. 

Starosta Martin Mrkos (za Žďár–

ŽM) oficiálně pastvu zahájil a dodal, 
že městské projekty nemusí být jen 
o cihlách a asfaltu. Autorům nová-
torského projektu poděkoval za 
krásný počin. „Takto významné mís-
to s geniem loci obohatíme o atraktiv-
ní a příjemný prvek. Stádo pasoucích 
se oveček podtrhne historizující ráz 
místa. Dle zpráv historiků muzea se 
zde ovce naposledy pásly v roce 1831,“ 
uvedl pro zajímavost. 

Šéf radnice také připomenul, že 
město před časem uzavřelo memo-
randum o spolupráci s CHKO 
Žďárské vrchy a Sdružením Kraji-
na. „Společné projekty se týkají zlep-
šení krajiny, retence vody, zvýšení bio-
diversity a agendy vedoucí ke zlepšení 
životního prostředí,“ vyjmenovává. 
Na konci léta odborníci vyhodnotí 
úspěšnost pasení na Zelené hoře. 

Projektu velmi fandí místosta-
rostka Ludmila Řezníčková (ANO 
2011). Jak říká, město se již delší 
dobu všemožně snažilo proměnit 
kopec v kvetoucí louku, ale v les-
ní půdě neustále prorůstají křoviny. 
„Dokonce jsme zkoušeli pokládat sítě 
a do nich zasévat semena bylin. Ale 
vše bylo marné,“ konstatuje. Na úči-
nek stáda oveček tak všichni čekají 
s nadějí. 

„Ohradníky pastvy jsou pohybli-
vé a ovce můžeme kolem Zelené hory 
postupně nasazovat. Doufejme, že 
se louka obnoví a my se za čas bude-
me těšit z lučních květů i zde,“ očeká-
vá Ludmila Řezníčková. Jak dodá-
vá, také vybrané loučky po městě se 
začínají dosévat semeny lučních kvě-
tů. Na Zelené hoře i ve městě jsou 
okolí cest a provozně exponovaná 
místa nadále sečena na nízký trávník 
a kvetoucí louky ponechány k dozrá-
ní semen.

OVEČKY na zelenohorském kopci mají úkol. Zlikvidovat invazní třtinu křovištní 
a prorůstající dřeviny.  Foto: Lenka Kopčáková

Zelenohorský kopec obývá stádo ovcí

Ovečky na Zelené hoře budou až 
do konce léta. Mají odvádět práci 
„živých sekaček“.

Jak vysvětluje majitel stáda Milan 
Daďourek, jde o samé beránky. To 
kvůli pietě v nedaleké smuteční 
síni, protože beránci jsou prý vel-
mi tiší. Hlasové projevy u ovcí jsou 
vázané jen na to, když matka hledá 
jehně. 

„Myslím, že návrat zvířat do kraji-
ny lidé ocení. Poutní místo na Zelené 
hoře tak získalo vitální náboj. Vždyť 
do dnešního dne používáme mnohá 
biblická podobenství, která pocháze-
jí z ovčáckého řemesla,“ připomíná 
novodobý pastevec. 

Jak potvrdili i historici, ovce na 
Zelené hoře dříve byly. „Naši předci 
se určitě netrmáceli s kosou po tako-
výchto svazích. V našem kraji býva-
ly ovce chované víc, než si lidé myslí. 
Např. na obecní pečeti Počítek z roku 
1667 je zobrazen beran ve skoku,“ 
říká Daďourek pro zajímavost.

Byť jinde je moderní pást poní-
ky, zde by si kůň mohl zlámat nohy. 
Zda ovce ze zdejších prudkých sva-
hů nespadnou, se zpočátku obávali 
i někteří Žďáráci. 

Ale dle ovčáka mohou být klid-

ní. „Jak se hned po prvním dni uká-
zalo, vyplocený prostor není mimo 
svahovou dostupnost pětadvaceti-
hlavého stáda. Beránci se byli hned 
všude podívat, což je zjevné z poby-
tových stop,“ říká chovatel. Ovce 
prý z počátku preferují nejchutněj-
ší porosty, a až je zhruba po týdnu 
vypasou, pustí se i do méně atrak-
tivních druhů.

Vidíme tu ovce starého anglické-
ho plemena Romney, které je vel-

mi odolné a samostatné, takže zcela 
zapadne do krajiny. 

Ovečky však nejsou hladivé. Jde 
o polodivoké plemeno, což je daň 
za to, že dobře zvládá náročné pod-

mínky. Chovatel doufá, že pejskaři 
na procházkách nedopustí proná-
sledování ovcí psy. 

Tyto ovce výhradně konzumu-
jí trávu. „Trávící soustava plemene 
Romney se přizpůsobila méně kvalit-
ní pastvě a nedokáže se vyrovnat s ně-
čím bohatším. Takže, prosím, nekrmte 
ovečky. Tvrdé pečivo, jablka či mrkev 
by je mohly až zabít,“ obrací se cho-
vatel na návštěvníky Zelené hory. 

Absolvent přírodovědecké fakul-
ty již desátým rokem žije ovčáckým 
životem v Počítkách u Žďáru. Jeho 
cílem je ochrana životního prostře-
dí a zachování tradiční venkovské 
krajiny. Spolupracuje se Sdružením 
Krajina. 

Jeho pomocníkem je šikovná Bor-
der kolie. Diváci při zahájení past-
vy obdivovali souhru se psem, který 
bleskově reagoval na povely v ang-
ličtině. „Nojo, je to taková psí ,ing-
liš´, směje se ovčák a vysvětluje, že 
v komunitě cvičitelů pasteveckých 
psů se používají ustálené příkazy 
pocházející z angličtiny. Vzájemný 
respekt mezi psem a ovcemi fun-
guje. Pes ví, že pracuje se zvířetem, 
které je podstatně těžší než on sám.
 -lko- 

INVAZNÍ třtina křovištní na Zelené 
hoře. Foto: Lenka Kopčáková

Pastevec: Beránci jsou tišší jak ovečky

MILAN DAĎOUREK
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Nejméně čtyři stovky nových stromů postup-
ně vysadí arboristé převážně v centru města a 
jeho blízkém okolí. Práce na výsadbě, kácení a 
ošetřování stromů začnou letos v listopadu.

„Už se na nové stromy moc těším, vysaze-
ny budou listnáče, hlavně javory, lípy, jilmy a 
duby s obvodem kmínku 16 –18 cm,“ informu-
je místostarostka Ludmila Řezníčková. 

Nové stromy doplní a z části obnoví aleje a 
stromořadí ve 12 ulicích Žďáru nad Sázavou. 

Výsadba navazuje na předchozí obnovu z 
roku 2018, kdy bylo ve městě ošetřeno a vysa-
zeno několik set nových stromů.  Celkové 
předpokládané náklady na výsadbu činí 5,5 
milionu korun, z toho 2,8 milionu pokryje 
dotace.

„Stromy pomohou chránit náš životní pro-
stor před vysokou prašností a přímým slunečním 
zářením, zpříjemní nám pobyt na ulicích. Je to 
dobrá zpráva pro nás i naše potomky,“ říká mís-
tostarostka a vzkazuje díky všem, kteří se na 
přípravě a úspěšném podání žádosti o dotaci 
podíleli,“ komentuje místostarostka Ludmila 
Řezníčková.

Arboristé začnou v listopadu ošetřením 71 
stromů a 384 stromů bude vysazeno na nových 
místech. Na jaře příštího roku proběhne káce-
ní 115 stromů a na podzim 2021 budou poká-
cené stromy nahrazeny novými. -lko-

VŠIMLI jste si nových stromů? Ulice Nádražní 
začíná nabírat budoucí podobu. 
 Foto: Lenka Kopčáková

Žďárské stromy budou postupně 
procházet velkou obnovou

Od začátku května instaluje odborná firma na pěti 
žďárských křižovatkách nové semafory. Jsou součástí 
zaváděné dopravní telematiky. 

Moderní semafory vytvoří na průtahu městem 
ucelený inteligentní dopravní systém, který dokáže 
upřednostnit městskou hromadnou dopravu.  
Dopravní telematika totiž umožňuje bezdrátovou 
komunikaci křižovatek s autobusy MHD a plynulejší 
a rychlejší průjezd autobusů městem. 

Nová technologie také usnadní údržbu a případné 
úpravy v časování semaforů. Díky vzdálenému pří-
stupu je možné spravovat různá nastavení nebo zís-
kávat údaje o průjezdech MHD. Nově tedy budou 
autobusy MHD projíždět plynuleji přes všechny klí-
čové křižovatky.

„Chceme lidi nalákat do MHD. Je to mnohem šetr-
nější způsob cestování. Věřím, že když budou auto-
busy jezdit kratší dobu a přesně na čas, přiláká to 

spoustu lidí, kteří by MHD jinak nejeli. Je to také 
dobrý způsob jak ulehčit dopravě ve městě,“ uvádí 
místostarostka Ludmila Řezníčková. 

Při plánování změn se také podařilo zapracovat při-
pomínky občanů, které se ukázaly jako velmi užiteč-
né. „Díky nim např. přibudou na třech křižovatkách sig-
nalizační zařízení informující řidiče, že na přechodu pro 
chodce je zelená,“ říká místostarostka. 

Dalším zapracovaným námětem od občanů jsou 
kamery sledující prostor křižovatky. Dokáží poznat, 
že v křižovatce stojí odbočující vozidlo a dají signál 
semaforům, aby nespínaly zelenou pro další auta.

„Předpokládaná cena projektu je 14 milionů korun, z 
toho až 9,5 miliónu pokryje dotace. Práce začaly 4. květ-
na a skončí v červenci, kdy spustí dvouměsíční zkušební 
provoz,“ dodává místostarostka. Práce na semaforech 
a zásahy do komunikací jsou prováděny za provozu, 
bez přerušení dopravy.

Inteligentní dopravní služby se složitým a vzájem-
ně spolupracujícím telematickým systémem jsou 
boomem posledních let a nepostradatelnou sou-
částí zejména v řízení dopravy metropolí. Postupně 
moderní technologie přebírají i další česká města. 

Dokáží vyhodnocovat charakteristiky doprav-
ního proudu včetně meteorologických informací. 
Důležité jsou i výstupy z kamer na vjezdech do měs-
ta, které spočítají, kolik vozidel městem projíždělo a 
kam auta směřovala. 

Chytré křižovatky jsou vybaveny kamerami a spe-
ciálními čidly, které reagují na momentální provoz. 
Dokáží detekovat kolonu vozidel nebo zablokova-
ná stojící auta v křižovatce. Inteligentní řídící sys-
tém situaci rychle vyhodnocuje a umožňuje během 
dne intervaly v křižovatce dynamicky měnit, čímž 
výrazně mírní kolony. Dokáže ale také „udělat cestu“ 
zvláštním vozidlům. 

Nové semafory řídí křižovatky chytřeji 

Do zastupitelstva města se 18. června 
zhruba po půl roce vrací letitá kauza spo-
ru bývalé učitelky Hany Humpolíkové a 
Základní školy Švermova 4.

Zastupitelé by dle doporučení radních 
měli zadat svému Kontrolnímu výboru, aby 
prověřil, zda jsou naplněny všechny předpo-
klady vzniku škody kvůli úhradě výdajů pra-
covně-právního sporu. Okresní soud letos 
18. února rozhodl ve prospěch žalobkyně, 
která vysoudí na škole sumu v řádu miliónů.

ZŠ Švermova 4 má učitelce vyplatit úhra-
du mzdy za dobu devíti let a téměř tří měsí-
ců. Úroky z prodlení jsou již mnohem vyšší 
než samotná dlužná částka.

Jak již dříve pro ŽN uvedl ředitel ško-
ly Jaroslav Ptáček (zastupitel za ODS), po 

celou dobu se škola řídila rozhodnutími 
obecních soudů. Spor za devět let prošel 
všemi soudními instancemi. Zatímco obec-
né soudy potvrdily správnost postupu školy, 
tedy, že škola pokládala pracovní poměr za 
ukončený, a tak nevyplácela mzdu, Ústavní 
soud v roce 2016 vrátil věc k novému pro-
jednání soudu okresnímu. A ten rozhodl 
jinak. 

Ředitel školy zodpovídá zřizovateli, tedy 
městu, za hospodaření organizace dle schvá-
leného rozpočtu a v souladu se zákonem. 
Škole bude poskytnuta návratná finanč-
ní výpomoc k úhradě výdajů vzniklých v 
důsledku soudního sporu. Bude mít však 
značné dopady nejen na hospodaření školy, 
ale i na rozpočet města. 

Kontrolní výbor prověří okolnosti sporu
Martina Mrkose, starostu města

� Jak si město poradí se vzniklou škodou? Dle některých 
informací se blíží ke čtyřem miliónům.

Jedna otázka pro

Rada města na svém zasedání 
v pondělí 18. 5. schválila usnese-
ní, kterým doporučuje zastupi-
telstvu města pověřit Kontrolní 
výbor jako svůj iniciativní a kont-
rolní orgán, aby prověřil, zda jsou 
naplněny všechny předpoklady 
vzniku škody v souvislosti s roz-
hodnutím soudu a úhradou výda-
jů z pracovně právního sporu. 

Jde zejména o posouzení: zda 
došlo k porušení pracovních 
povinností při plnění pracov-
ních úkolů nebo v přímé souvis-
losti s nimi; zda došlo ke vzniku 
škody a v jaké výši; zda je pří-
činná souvislost mezi vznikem 
škody a porušením pracovních 
povinností; zda došlo k zavinění 
zaměstnance. -lko-

Husova kaple, Kopečná 13
� Pravidelné nedělní bohosluž-

by se konají v Husově kapli CČSH 
od 8.30 hodin.

� St 10. 6. 16.00 Praktické způ-
soby procvičování paměti – bese-
da s Alenou Naimanovou zaměřená 
nejen na seniory. Vstupné dobrovol-
né.

� St 24. 6. 16.00 SOS dětské ves-
ničky v doprovázení pěstounů – 
přednáška Lenky Gláserové z Brna. 
Seznámení s institutem pěstounské 
péče; Jak SOS dětské vesničky pod-
porují pěstounské rodiny; Nabízené 
služby a podpora pěstounům; Speci-
fika výchovy dětí v pěstounské péči a 
poruchy attachmentu (citové vazby). 

Vstupné dobrovolné, zve rada star-
ších CČSH. (Redakčně upraveno)

� VÝSTAVY
Čechův dům: Yvona Bartoňková 

- obrazy
Galerie u Sychry: (Ne)všední krá-

sy Vysočiny - fotografie Jiřího Hud-
ce

Odd. pro dospělé čtenáře: Sobotní 
Vykresli se z toho – výtvarné práce 
účastníků kurzu olejomalby na téma 
Zvířecí patron (pod vedením lektor-
ky Lenky Šoulákové) 

Odd. pro děti a mládež (do 14. 8.): 
Spolkla mě knihovna - komiksy z 
knihy Kláry Smolíkové a ilustracemi 
Vojty Šedy. 

Knihovna M. J. Sychry        

Církev čsl. husitská 
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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-
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OZNAMOVATEL
KOupíM

� Výkup STARÝCH peřin. Tel.:721 469 234. 

� Koupím škrdlovické hutní sklo. Vázy, mísy a jiné druhy. I celé komplety. Platba v 
hotovosti. Tel. 704 787 323

Angličtina a němčina

� Kamenictví Cafourek, Jamská 1670/30, 
591 01 Žďár nad Sáz., Tel: 603 293 136
www.kamenictvicafourek.cz, 
Pomníky – urnové, 1 a 2 hroby, přírodní 
materiály. Nápisy a opravy písma. 
Doplňky: žula, nerez, bronz. Renovace 
pomníků.

� Ing. Petr Novák, kancelář č. 506, Dolní 
165/1, Žďár nad Sázavou, tel.: 732 207 
358, e-mail: gp.novak@seznam.cz
Geodetické práce pro katastr nemovitostí 
a pro výstavbu. Zaměřování pozemků a 
staveb, vytyčování hranic, podklady pro 
projekty, zaměř. skut. provedení staveb.

Kamenictví

Geodetické práce
� Krejčovství Dita Horká. Jamská 30, 
Žďár nad Sázavou. Návrhy a šití na míru, 
střihová služby, úpravy a opravy oděvu.
Tel: 608 645 449 

Krejčovství 

� MALBEST, Nádražní 37/2, Žďár nad 
Sázavou, tel: 603 225 457-8. Veškeré 
malířské a natěračské práce včetně úklidu. 
Nátěry fasád včetně lešení. Protipožární 
nátěry včetně atestu, drobné zednické 
práce.
www.malbest.estranky.cz

� Chromý Pavel, Na Úvoze 16, Žďár 
nad Sázavou, tel: 604 327 730. Malby, 
nátěry. Malby včetně úklidu. Nátěry oken, 
střech, dveří, fasád. Drobné zednické a 
obkladačské práce. 
e-mail: pavelpajos@seznam.cz

Malíři

� Josef Havelka - zakázkové truhlářství. 
Výroba, montáže a opravy kuchyní, 
nábytku, atyp. stavebně - truhlářských 
výrobků. Soustružení dřeva.
Žitná 20, Žďár nad Sáz. 5, tel: 607 574 
429, e-mail: josef-havelka@centrum.cz

Truhlářství

� Skupinové a individuální kurzy 
anglického a německého jazyka všech 
pokročilostí. Příprava na maturitu  
a zkoušku FCE. Skupinové kurzy za- 
hajujeme vždy v únoru a září v rozsahu 
18 výukových bloků a před zahájením 
máte možnost účastnit se zdarma 2 
náslechových hodin. Individuální výuku 
nabízíme v průběhu roku dle dohody 
včetně Business and Technical English.
Systémy jakosti s.r.o., Horní 30, Žďár n.S. 
(HOTEL FIT, 4.p.), tel: 727 882 103, 566 
620 261, www.systemy-jakosti.cz

Cvičení

� Bednář Svatopluk, prodej-montáž-servis  
stínící techniky, včetně venkov.rolet, text.
rolet, sítí proti hmyzu a markýz. 
Tel.608 111 995  www.zaluzie-bednar.cz

Žaluzie

Služby Tiskárny

� UHLOPARK KŘESŤAN - rozvoz 
kvalitního bílinského uhlí OŘ2, OŘ1, KO a 
německých briket za nejnižší ceny v okolí 
Žďáru n. S. Skládání až do vzdálenosti 7 m 
a výšky 2 m. Přistavení kontejneru, prodej 
písků a kameniva, autodoprava. 
Tel. 733 536 004, 
e-mail: rudolfkrestan@seznam.cz, 
www.krestan-uhli-sterky-pisky.cz

Prodej pevných paliv

� KLIMATIZACE-TEPELNÁ ČERPADLA-
VZDUCHOTECHNIKA
Prodej, montáž, servis, pravidelné kontroly. 
www.svetklimatizaci.cz 
Tel.: 728 385 371
Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou

Klimatizace

� Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Jamská 57,
průmyslová zóna, Ždár nad Sázavou.
Tiskneme letáky, tiskopisy, katalogy, obál-
ky, brožury, knihy, vizitky, samolepky, 
plakáty, pozvánky...
Grafické zpracování, výsek, ražba, číslo-
vání, perforace, knižní vazby. Diplomové 
práce – tisk a vazba.
Tel.: 776 770 372, www.unipress-zr.cz

� Studio Formička, Horní 30, hotel Fit, 
Ždár n. Sáz.
Tvarování postavy, odbourávání tuku 
v podtlaku Vacushape, cvičení na 
rekondičních lavicích, celotělové zábaly, 
lymfodrenáže, solárium.
www.studioformicka.cz, 
tel. 566 626 130, 604 231 229

Zahradnictví

� Zahradnictví u Chlubnů nabízí: okrasné 
stromky a keře, borůvky, sadbu
zeleniny a květin, voskovky, balkonové
květiny, zahradní substráty a hnojiva.
Vypracujeme projekty a realizace zahrad.  
Otevřeno 7,30-17,30, tel. 607 285 194, 
724 960 317, www.uchlubnu.cz
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Koníček je slavnou keramic-
kou hračkou nalezenou na tzv. 
Starém městě (dnes Klafar). 
Žďárské děti si s ní hrály ve dru-
hé polovině 13. století. 

Jak pro ŽN přibližuje histo-
rik Regionálního muzea Stani-
slav Mikule, gotický kachel s orli-
cí pochází ze žďárského kláštera a 
podkova je též středověká, naleze-
ná v našem regionu. Pozdně gotická 
plastika Madony s rustikálními rysy 
pochází ze Stříbrných hor. „Původ-
ně byla vyšší, polychromovaná a hla-
vy obou postav zdobily korunky. Nic 
z toho se nedochovalo,“ konstatuje.

A to je malá ukázka z trvalé expo-
zice města Žďáru nad Sázavou v 
Moučkově domě. Již je opět pří-
stupná. Výstavní prostory Regio-
nálního muzea na Tvrzi otevřou až 
po dokončení probíhajících rekon-
strukčních prací. 

V souladu s aktuálním vládním 
nařízením pro COVID-19 a opat-
řeními ministerstva kultury je pro-
hlídka Moučkova domu s ohledem 
na plochu výstavních sálů mož-
ná maximálně pro dva návštěvní-
ky současně. „Při prohlídce je nut-
né dodržovat dvoumetrové rozestupy 
(krom členů jedné rodiny) a dbát 
všech pokynů průvodce,“ připomíná 
Stanislav Mikule. 

Prohlídky v Moučkově domě se 
konají již tradičně každou celou 
hodinu. Ta první začíná v 9 a 
poslední v 16 hodin. V pravé poled-
ne se prohlídka kvůli pauze nekoná. 
Otevřeno je denně kromě pondělí. 
Aktuální informace o případných 
změnách sledujte na webu muzea. 

Plamenům navzdory
Právě před 75 lety, v noci z 9. na 

10. května 1945, vyhořela budova 
středověké tvrze v centru města. 

„Několik místností skrývalo unikát-
ní sbírky žďárského muzea, které až 
na několik litinových předmětů pla-
meny strávily. Přesto některé obrazy 
požár zajímavým způsobem přežily, 
aniž byly z tvrze odneseny,“ pood-

krývá historik minulost sídla dneš-
ního městského muzea.  

Výstava „Plamenům navzdory“ 
připomene obrazy na žďárské tvrzi, 
obrazy z muzejní sbírky, které zde 
byly před požárem, v době požáru i 
po něm, tedy dnes. 

„Obrazy k tvrzi zkrátka patří, pla-
menům navzdory. Ostatně proč by 
mělo před plameny ustupovat muze-
um, jehož domovem je město s ohni-
vým jménem Žďár,“ ptá se Mikule a 
připomíná, že u zrodu města stálo 
žďáření, milíře, hamry a tavicí pece 
na železo. 

TVRZ v plamenech zachytil koncem 2. 
sv. války rodák Josef Kosinka. Obraz je 
součástí výstavy Plamenům navzdory. 
 Foto: Stanislav Mikule

Do Moučkova domu můžeme ve dvou,
nabízí expozici z historie města

UKÁZKA některých předmětů z období středověku, vystavených v Moučkově 
domě. S koníčkem si hrály děti ve 13. století.

Vznikla nebo nevznikla škoda velkého rozsahu?
Koalice ŽŽM, KDU-ČSL, ANO a ODS odmítla prověřit, zda v důsledku 

prohraného pracovněprávního sporu příspěvkové organizace ZŠ Švermo-
va 4 vedené radním a ředitelem PaedDr. Ptáčkem (ODS) nevznikla škoda. 
Pravomocné rozhodnutí soudu po dlouhých 13 letech odsoudilo příspěvko-
vou organizaci ZŠ Švermova 4 k vyplacení náhrady mzdy včetně úroků, kte-
rá spolu se zákonnými odvody zdravotního a sociálního pojištění organiza-
ce činí více než 4 milióny Kč. Vzhledem k tomu, že PO není schopna dostát 
svému závazku, tak po vyčerpání vlastních fondů požádala město o finanční 
výpomoc ve výši 2,35 miliónu Kč, které je město jako zřizovatel povinno ze 
zákona poskytnout.

Zastupitelé Změny 2018 v rámci projednávání poskytnutí bezúročné 
návratné finanční výpomoci v ZM dne 30. 4. 2020 navrhli doplnění usnese-
ní o pověření rady města k prověření možného vzniku škody v souvislosti s 
tímto sporem. Koalice v hlasování toto usnesení nepodpořila. Rada města je 
totiž jediným oprávněným orgánem k prověření a uplatnění vzniklé škody a 
jejím členem je i ředitel ZŠ Švermova 4. Po odmítnutí našeho návrhu usnese-
ní v ZM je odpovědností rady města, zda vůbec možný vznik škody velkého 
rozsahu prověří nebo zda se přikloní k názoru zastupitele Forsta (ANO), že 
4 miliónová náhrada mzdy je daní demokracii, jak uvedl na jednání ZM.

 Jan Havlík
 (pisatel je zastupitelem klubu Změna 2018)

Z vašich dopisů redakci

Sběr vyřazeného elektroodpadu 
chystají dobrovolní hasiči zámecké-
ho sboru na sobotu 13. června. 

Od ranních 7.30 až do 12 hodin 
budou elektroodpad svážet ve Žďá-
ře 2, v sídlištích Vysočany, Vodojem 
a v místních částech Stržanov, Rado-
nín a Mělkovice. 

„Doporučujeme shromáždit odpad 
před svůj dům nejlépe až v sobotu 13. 
června po 7. hodině. Máte-li možnost, 
ponechte elektroodpad na svém pozem-
ku za brankou,“ obrací se na spoluob-
čany starosta SDH Marek Entlicher. 

Objemný nebo těžký elektrood-
pad, např. ze sklepů, půd či garáží si 
hasiči vynesou sami. „V tomto přípa-
dě nás informujte předem na telefonu 
721 064 978 nebo v průběhu soboty 
na tel. 721 064 978, popř. 775 678 
794,“ doporučuje starosta hasičů. 

Hasiči sbírají elektroodpad typu: 

lednice, mrazáky, televize, rádia, 
monitory, počítače, mikrovlnné 
trouby, sporáky, pračky, sušičky, 
myčky, pečicí zařízení, elektrická 
topidla, elektrické nářadí, akumulá-
tory, stroje a zařízení, vysavače a veš-
keré domácí elektrické či bateriové 
spotřebiče. 

„Naopak nemůžeme likvidovat klasic-
ký nebezpečný odpad jako jsou žárovky, 
zářivky, výbojky, barvy-laky, baterie, car-
tridge z tiskáren a další běžný nekovový 
odpad z domácnosti,“ upřesňuje Marek 
Entlicher. 

Další sběr plánují hasiči SDH Žďár 2 
– Zámek na říjen. Budou svážet želez-
ný šrot a znovu elektroodpad. -lko-

Hasiči svezou elektroodpad
Těžké spotřebiče

si hasiči vynesou sami

 6. 6. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 
303 (566 536 712)

 7. 6. MUDr. Tomáš Dvořák, Vel-
ká Losenice (775 479 595)

13.6. MUDr. Dušan Borek, 
Zahradní 580, Bystřice n/P (566 
688 235)

14. 6. B Smile s.r.o., Osová Bitýš-
ka 303 (566 536 712)

20. 6. MDDr. Věra Šírová, Vratisl. 
12, N. Město n/M (566 616 901)

21. 6. MUDr. Ondřej Bartoš, Na 
Městečku 310, N. Veselí (566 667 
236)

27. 6. Lékař stomatolog Fiodor 
Gonchar, Dům zdraví, Vel.Mez. 
(728 638 632)

28. 6. BLADENT s.r.o., Štursova 
111, N. Město n/M (566 616 904)

Ordinační doba: 9.00-12.00, aktu-
ální LPS sledujte na www.nnm.cz. 

Víkendové služby stomatologů

Žďár se po každém požáru – ať už 
v důsledku válek, nehod či žhářství 
– vždy vzchopil k ještě větší slávě 
a rozkvětu. „Je i městem, které bylo 
nazýváno Ocelovým srdcem Vysoči-
ny a jehož hokejové Plameny do svě-
ta vyslaly jména jako Martin Nečas, 
Martin Kaut či Tomáš Rolinek,“ říká 
historik... 

V nové expozici bude mj. k vidění 
portrét kardinála Františka Ditrich-
štejna, který v roce 1607 povýšil 
Žďár na město i obraz hořící tvrze, 
namalovaný akademickým malířem 
Josefem Kosinkou. Ten byl za 2. sv. 
války aktivním spolupracovníkem 
partyzánů a později pak ředitelem 
muzea. 

„O přesném datu otevření výstavy 
vás budeme včas informovat,“ dodává 
Stanislav Mikule. -lko-
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Žďárské noviny

Rovných třicet let začátkem 
letošního června uběhne od prv-
ních svobodných voleb v Česko-
slovensku po sametové revoluci.

Tehdejší parlamentní volby pro-
běhly ve dnech 8. a 9. června 
1990, volby do zastupitelstev obcí 
následovaly 24. října 1990.

Začátkem června lidé poprvé 
demokraticky volili rovnou do tří 
zákonodárných orgánů, a tak voli-
či vhazovali své hlasy kandidátům 
do Sněmovny národů Federální-
ho shromáždění (SN), Sněmov-
ny lidu Federálního shromáždě-
ní (SL) a do České národní rady 
(ČNR) v Česku a do Slovenské 
národní rady na Slovensku.

Ve volbách tehdy s převahou zví-
tězila sesterská hnutí Občanské 
fórum a Verejnosť proti násiliu. 

Jak se dočteme ve žďárském 
Zpravodaji z července 1990: ve 
volbách kandidovalo v rámci JM 
kraje (kam Žďár nad Sázavou teh-
dy patřil) 16 politických stran a 
aktivit. 

Oprávnění voliči obdrželi pře-
dem legitimační lístek a hlasova-
cí lístky. V působnosti žďárského 
MěstNV bylo 33 volebních okrs-
ků. 

Tehdy 18 na území města a 15 
okrsků v integrovaných obcích.

Zpravodaj chválil studenty žďár-
ské průmyslovky, zdravotní školy 
a gymnázia, kteří přispěli k úspěš-
nému zvládnutí voleb. Pomáha-
li vytřídit nejméně jeden milión 
hlasovacích lístků! Samy okrskové 
volební komise měly 302 členů.

Zde je pro zajímavost hlavní pře-
hled výsledků, jak v prvních demo-
kratických volbách volili Žďáráci.

OF: 42 % (do SL); 43,8 %(do 
SN); 47,1 % (do ČNR)

KSČ: 15,2 % (do SL); 15,8 % 
(do SN); 16,7 % (do ČNR)

Hnutí za samost. dem. a Spo-
lečnost pro Moravu a Slezsko: 

SVOBODNÉ VOLBY 1990, tak 
se jmenuje poštovní známka, kterou 
vydala Československá pošta k prvním 
demokratickým volbám po 44 letech. 

 Zdroj: net

Výročí prvních svobodných voleb

Volnočasový příměstský areál Pilák 
otevřel se souhlasem Krajské hygie-
nické stanice již 20. dubna. Pořada-
telé ale připomínají návštěvníkům 
nutnost striktního dodržování vlád-
ních nařízení a pokynů provozova-
telů kvůli bezpečnosti, byť již dochá-
zí k rozvolnění po nouzovém stavu 
pandemie COVID-19.

Rekreační areál je zasazen do krás-
ného přírodního prostředí, návštěv-
níkům všech věkových kategorií 
poskytuje výběr sportovních a rekre-
ačních aktivit. Jsou tu herní prvky a 
pískoviště pro nejmenší děti, lezec-
ké překážky a atrakce pro odrostlejší 
děti i venkovní posilovna pro spor-
tovce. 

S rodinkou si můžeme zahrát 
minigolf, míčové hry nebo si vypůj-
čit lodičku či šlapadlo a vydat se na 
vodní hladinu Pilské nádrže o rozlo-
ze téměř 58 hektarů. Vstup do areálu 
je volný. 

Byl vybudován v letech 2013 až 
2014 na ploše pěti hektarů a navazu-

je na stávající pláž. Areál tehdy vyšel 
město na 27 mil. Kč a byl součás-
tí projektu  s názvem „Žďárský San-
tiniho okruh za poznáním a aktiv-
ním vyžitím - Příměstská rekreační 
oblast Pilská nádrž“.

Letos tu na nás čekají i čtyři trasy 
Nordic walking v délce od 2 do 8 km. 
Jsou značeny fialovou, oranžovou, 
červenou a modrou značkou. Všech-
ny začínají i končí v rekreačním areá-
lu Pilák. Trasy si lze projít i bez wal-
kingových holí, a nebo si můžeme 
v areálu zapůjčit hole trekingové. 
K zapůjčení jsou také in-line brusle 
včetně ochranných pomůcek a nově 
paddleboardy k projížďce po hladi-
ně. Půjčovna má aktuálně otevřeno 
takto: po - čt (11 – 18); pá - ne (10 
– 19). 

Podél Pilské nádrže byla nedávno 
opravena cyklostezka směřující na 
Polničku. Nyní má nový bezvadný 
povrch, nad kterým zaplesají in-line 
bruslaři i cyklisté. -lko-

VOLNOČASOVÝ areál Pilák je oblíbeným cílem Žďáráků. 
 Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Opět můžeme relaxovat na Piláku

Turistika:
Ne 7. 6. Hlinsko – Krucemburk 

(10 km) sraz v 11.35, nádraží
Ne 14. 6. Kadov – Medlov – Fry-

šava (6,5) v 13.35, Žižkova
Pá 19. 6. Kyjov - Dědkovská hora 

– Netín (9) v 10.05, nádraží
Ne 28. 6. Sazomín – přehrada – 

Březí - N. Veselí: závěr jarní sezo-
ny s opékáním buřtů (7,5) v 12.45, 
nádraží

Vratky za zrušené akce:
Vrácení peněz za neuskutečněné 

akce bude probíhat v Klubu seniorů, 
Dolní 165/1, vždy v úterý, od 8.30 
do 9.30 hodin.

16. 6. (dv. č. 213) za pobytový 
zájezd Lučany nad Nisou (měl se 
konat 23. - 30. 3.)

16. 6. (dv. č. 214) za divadlo Brno 
„Dáma s kaméliemi“ (mělo se konat 
2. 3.)

23. 6. (dv. č. 213) Brno Botanická 
zahrada (měl se konat 7. 3.)

Další plány:
Zájezd Dlouhé stráně se přesouvá 

na příští rok. Zájezd Jakub Krčín je 
přesunut na 8. 10. 2020. Zájezd Již-
ní Čechy se uskuteční v plánovaném 
termínu (18.- 24. 7. 2020). Zájemci, 
přijďte se přihlásit 9. 6. v obvyklou 
dobu. 

Předběžně předpokládáme, že 
zájezd do Chorvatska se uskuteční. 
Doplatek, který měli účastníci uhra-
dit v CK u pí Kasíkové, bude vybírán 
v Klubu seniorů. Termín včas ozná-
míme. 

Talentové průzkumy
v červnu

Nové termíny talentových prů-
zkumů pro přijetí žáků do dalšího 
školního roku 2020/21 vyhlašuje 
Základní umělecká škola Františka 
Drdly na 11. a 17. června (16.00 – 
17.30) v budově ZUŠ.

Tímto škola ruší termíny původní. 
Talentové průzkumy se uskuteční, 
pokud to aktuální situace dovolí.

Přihlášky do uměleckých oborů a 
sborového zpěvu si mohou zájemci 

předem stáhnout na stránkách ško-
ly www.zuszdar.cz. Vyplněné čitel-
ně z obou stran (nejlépe na počíta-
či), podepsané a oskenované mohou 
zaslat e-mailem na adresu: fdvorak-
piano@seznam.cz. Lze je také vho-
dit do poštovní schránky na budo-
vě školy do 10. června. Přihlášku 
lze také vyplnit přímo u talentových 
průzkumů, pokud se v plánovaném 
termínu uskuteční.

Případné další změny budou aktu-
álně na webu školy. 

 (Redakčně upraveno)

ZUŠ F. Drdly      

Senioři ČR

9 %(do SL); 9,7 %(do SN); 8,9 % 
(do ČNR)

KDU: 12,8 %(do SL); 12,8 %(do 
SN); 12,6 % (do ČNR).

Volba prvního žďárského 
zastupitelstva

Volby do městského zastupi-
telstva ve Žďáře n. S. se konaly 
hned na podzim roku 1990 a teh-
dy v jednom dni (24. 11.). Před-
tím rada MěstNV schválila počet 
30 členů obecního zastupitelstva a 
ustavila 35 volebních okrsků.

Volební účast činila 77,4%. 
K obecním volbám přišlo o 4000 
voličů méně než se čekalo (více na 
volby.cz). 

Pro zajímavost se podívejme 
na složení zvoleného žďárského 
zastupitelstva pro období 1990 – 
1994: 

Devět mandátů získalo Občan-
ské fórum, sedm mandátů měla 
Československá strana lidová, 
šest mandátů Komunistická stra-
na Československa, čtyři mandá-
ty Strana zelených a po jednom 
mandátu získaly Československá 
strana socialistická, Křesťansko-

demokratická strana, Nezávislí 
kandidáti a Hnutí za samospráv-
nou demokracii - Spol.pro Mor. 
a Sl.

Počty hlasů k postoupení do 
žďárského zastupitelstva nestačily 
těmto stranám: Asociace Radiká-
lů za spojené státy evropské; Čes-
koslovenská sociální demokracie; 
Československá strana zemědělská 
a Hnutí za občanskou svobodu.

Opět tu máme volební rok 
I letošní rok 2020 je volební. Vol-

by do zastupitelstev 13 krajů v ČR 
se uskuteční v pátek 2. a sobotu 
3. října 2020. Ve stejné dny si my 
Žďáráci zvolíme i senátory. 

Letos se obmění jedna třetina 
Senátu a své senátory budou nově 
vybírat voliči z celkem 27 obvo-
dů Česka. To se z Kraje Vysoči-
na týká obvodů Pelhřimov a Žďár 
nad Sázavou.

Senátní volby proběhnou záro-
veň s krajskými. Případné druhé 
kolo senátních voleb je v plánu o 
týden později, tj. v pátek 9. října a 
sobotu 10. října 2020. -lko-
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