
Vážení spoluobčané,

adventní doba je v  plném proudu 
a pomalu se začínáme těšit na vá-
noční čas. Kalendář je k nám letos 
poměrně milostivý, a tak si někteří 
z nás budou moci užít až dva týdny 
nerušeného volna. Rád bych Vám 
popřál, aby letos toho předvánoč-
ního shonu bylo co nejméně. Vím, 
hospodyňkám se to těžko vysvětlu-
je, ony se totiž ty Vánoce „samy ne-
udělají“. I přesto Vám přeji, aby byly 
Vaše Vánoce časem klidu, časem 
pro setkávání s Vašimi blízkými, ča-
sem pro zamyšlení nad uplynulým 
rokem, a  také vzpomínkou na  ty, 
kteří s Vámi u vánočního stromeč-
ku už posedět nemohou. Přeji Vám 
jménem vedení města, radních, za-
stupitelů i  všech pracovníků měst-
ského úřadu šťastné, veselé a ničím 
nerušené vánoční svátky a úspěšné 
vkročení do nového roku 2015.

Zdeněk Navrátil,
starosta města

Advent zahájili žďáráci netradičně
před kulturním domem

Ve Žďáře se první adventní neděli 
rozsvítily hned dva vánoční stromy. 
Vzhledem k  dokončující se rekon-
strukci náměstí Republiky se nové 
vedení radnice rozhodlo přivítat ad-
ventní čas před kulturním domem. 
Tam se sešly desítky žďáráků. 

Krátký kulturní program začínal 
v neděli 30. listopadu 2014 pásmem 
písní s  vánoční tematikou. Lidem 
zpříjemnil čekání na  rozsvícení vá-
nočních stromů pěvecký sbor Žďá-
ráček pod vedením Dany Foralové 
a Pavla Schmidta, který klavírně do-
provázela Nona Piňosová. Následně 
k  lidem promluvili a  popřáli krásné 
prožití nadcházejícího adventního 
období zástupci žďárských farností, 
páter Tomáš Holý, páter Vladimír Zá-
leský a pan farář Petr Gallus. Krátkou 
chvilku mezi adventními projevy 
vyplnil opět Žďáráček a  občanům 
přišli popřát krásné Vánoce i  noví 

zastupitelé města, starosta Zdeněk 
Navrátil a  místostarosta Josef Kle-
ment. Všichni společně pak vyslech-
li píseň Ó, ty radostný čase vánoční, 
po  které se rozsvítily obě nazdo-
bené borovice. Na  tradiční vánoční 
smrk na náměstí Republiky ale také 
přišla řada. Společně s vánočně na-
svícenou budovou Staré radnice se 
už klasický žďárský vánoční symbol 
na novém náměstí také rozsvítil.

(red)

V pátek 5. prosince 2014 se i přes nepřízeň počasí sešly desítky žďáráků na parkovišti před novým rekreačním areálem Pilák, aby si společně užily 
neobvyklou mikulášskou nadílku. Mikuláš se svojí družinou totiž za dětmi přijel letos opět na koních. Vydařenou akci pro děti zprostředkovala stáj 
Starý dvůr. Foto: Nikola Adlerová
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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás poprvé jako místostarosta pozdravil. Jsem moc rád, že tak mohu učinit 
v adventní době. 
Advent má pro mě veliký význam. Slovo „adventus“ znamená latinsky příchod. Očekáváme 
příchod Vánoc se vším, co s nimi souvisí. Ke každému příchodu hledíme s nadějí a ta je pro 
mě i životním motem.

Nově příchozí vedení města čeká spousta práce. Během prvního měsíce na radnici jsme se setkali jak s dobře odvede-
nou prací našich předchůdců, tak i s některými věcmi, které se dlouhodobě odkládaly a neřešily. Možná je to otázkou 
priorit. Proto bych byl velice rád, kdyby nové vedení města našlo podporu při stanovování svých priorit ve  svých 
občanech. Chtěli bychom poznat, co vás trápí a na co je třeba se zaměřit. Máme svoje vize a plány, ale chtěli bychom 
postupovat v co nejširší shodě s vámi, občany Žďáru nad Sázavou. Budeme se snažit společně s vámi tvořit město pro 
naše děti, rodiče a prarodiče. Pro mě jako otce tří dětí, je tento cíl velkým závazkem. Stejně jako má každý svoje místo 
v rodině, má i každý občan svoji důležitou úlohu ve městě. A ta by neměla být sobecká a prospěchářská, ale naopak 
vstřícná a spravedlivá ke všem ostatním. Jen tak se dají stavět nejen budovy, ale i mezilidské vztahy.

Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za podporu a důvěru. Zastupitelé z klubu KDU-ČSL se po několika letech mo-
hou znovu podílet na řízení a vedení města. Chtěli bychom nezklamat důvěru, kterou jste do nás svými hlasy vložili, 
a snažit se poctivou každodenní prací přinášet Žďáru tolik potřebnou naději. Politiku vnímáme jako službu druhým, 
snad na to během následujících čtyř let nikdy nezapomeneme.

Závěrem bych vám chtěl moc popřát, aby naděje nového, naděje Vánoc byla pro nás tím, co nás bude spojovat. Přeji 
vám pokojné a klidné Vánoce v kruhu nejbližších, přátel a rodiny, pevné zdraví a optimismus v novém roce.

Váš Josef Klement, místostarosta města

Slovo místostarosty města Josefa Klementa

Předsednictvo Svazu vodovodů 
a  kanalizací Žďársko na  základě 
podrobné analýzy vnějších vlivů 
a provozních nákladů zpracovaných 
VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČ-
NOSTÍ, a. s., s  divizí Žďár nad Sáza-
vou schválilo cenu vody pro vodné 
a  stočné na  rok 2015 s  účinností 
od 1. ledna 2015. 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďár-
sko, jako příjemce dotací z  EU, má 
uzavřené smlouvy o  poskytnutí 
dotací, jejichž nedílnou součástí je 
závazek dodržení podmínek tzv. fi-
nanční analýzy. Ta predikuje povin-

ný vývoj ceny vodného a stočného, 
jehož součástí je i  nezbytný vývoj 
nájemného pro zajištění samofi-
nancovatelnosti obnovy majetku 
vodovodů a  kanalizací. Nedodrže-
ní predikace vývoje ceny může mít 
omezující následky v  podobě krá-
cení dotace. Dle původních rozhod-
nutí o poskytnutí dotací z Evropské 
unie byl predikován vývoj ceny vod-
ného a  stočného v  minimální výši 
5 % plus inflace. Díky intenzivním 
jednáním na Státním fondu životní-
ho prostředí se podařilo projednat 
snížení předpokládaného vývoje 

ceny vodného a  stočného. Cena 
na  rok 2015 již respektuje nově vy-
jednané podmínky pro příjem dota-
cí z EU.

Cena pro vodné a  stočné na  rok 
2015 roste velmi nízkým procen-
tem (+1,7 %), tzn. nárůst ceny pouze 
o  1,50 Kč/m3. Díky úsporným opat-
řením na  straně provozovatele se 
přesto podařilo zajistit více než 10 % 
nárůst nájemného, které v absolutní 
výši překročilo hodnotu 85 milionů 
korun.

Na  webových stránkách města 
www.zdarns.cz naleznete kom-
pletní tiskovou zprávu a graf doku-
mentující aktuální strukturu skladby 
ceny vodného a stočného. 

Zdroj: Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad 
Sázavou

(red)

Ceny vody pro rok 2015 s účinností od 1. ledna 2015
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Nový Whirlpool bazén v  Relaxačním centru, 
poslední úpravy. Foto: Nikola Adlerová

Hotelový dům Morava
V  současné době stále probíha-
jí práce spojené s  výměnou oken 
a  zateplením celého objektu. Práce 
postupují podle stanoveného har-
monogramu a jejich předpokládané 
ukončení je plánováno na 30. června 
2015.

Dolní 165/1
V  bývalé budově České pojišťovny 
nabízíme zájemcům volné nebytové 
prostory, vhodné zejména pro kan-
celářské účely.
Ostatní aktuální informace včetně 
volných nebytových prostor nalez-
nete na našich webových stránkách 
www.sportispo.cz, kde také najdete 
v horní zelené liště novou ikonu Roz-
vrhy sportovišť. Pod touto ikonou 
najdete rozvrhy na  všechna námi 
provozovaná sportoviště. 
Děkujeme všem klientům za  přízeň 
v  letošním roce, přejeme všem ve-
selé Vánoce a  hodně zdraví a  štěstí 
do roku 2015. 

Vladimír Kovařík, ředitel PO SPORTIS

Relaxační centrum
Koncem listopadu byla dokončena 
výstavba Whirlpool bazénu. Ten byl 
pro veřejnost do provozu uveden 2. 
prosince 2014. Děkujeme všem na-
šim klientům za shovívavost projeve-
nou při výstavbě nového bazénu. 
V období od 22. prosince 2014 do 5. 
ledna 2015 bude v  Relaxačním cen-
tru nastaven zvláštní režim provozní 
doby, jehož podrobný rozpis najdete 
na webových stránkách www.bazen-
zdar.cz

Zimní stadion
Veřejné bruslení v období vánočních 

prázdnin bude mít větší četnost, zá-
jemci o veřejné bruslení a pronájem 
ledové plochy mohou sledovat ak-
tuální termíny na  www.sportispo.
cz. V dopoledních hodinách mohou 
školy a jiné zájmové skupiny využívat 
ledovou plochu za  zvýhodněných 
podmínek. Zájemci mohou na  tele-
fonním čísle 737 203 054 kontaktovat 
vedoucího úseku sportu J. Vanka.

Lyžařské běžecké tratě
Technika na údržbu tratí je komplet-
ně připravena. Ve  výrobě je nové 
značení všech okruhů, na které jsme 
dostali dotaci z krajského úřadu. Zá-
jemci mohou sledovat on-line po-
hyb jednotlivých údržbových me-
chanismů na  webové stránce www.
skizdarsko.cz 

Fotbalový stadion
Podzimní fotbalová sezona skonči-
la 21. listopadu 2014. Provedli jsme 
hloubkovou údržbu travnaté plochy 
spolu s odvodněním a zapískováním 
hrací plochy. Zahájení nové sezony 
předpokládáme již 8. ledna 2015.

SPORTIS aktuálně, Whirlpool, bruslení, nebytové prostory

zahrnuta výsadba stromů a  keřů, ká-
cení některých stávajících dřevin a za-
ložení trávníků. Revitalizované území 
bude také doplněno o  odpadkové 
koše, dřevěné brány, lavičky a zpevně-
né komunikace.

Pasportizace zeleně bude provede-
na na 119 hektarech pozemků města. 
Jejím základem je především lokaliza-
ce, soupis všech ploch a prvků zeleně, 
které se na území nacházejí a vyjasně-
ní majetkoprávních vztahů. Nedílnou 
součástí pasportizace je pak i přesný 
výkaz výměr a zhodnocení kvality stá-
vajících zelených ploch. Pasport ze-
leně slouží jako podklad pro ocenění 
majetku, plánování, zadávání údržby 
a  rekonstrukci ploch zeleně. Vlastní 
příprava pasportizace by pak měla 
být projednána s veřejností, nebo od-
bornou komisí města. Pasportizace 
musí být dle zadání provedena v elek-
tronické podobě, ve  vhodném soft-
waru a musí být dostupná k případné 
kontrole s maximálním využitím sou-
časných technologických trendů. (red)

Společně s  úpravou zeleně v  parku 
U Ivana proběhne i pasportizace veš-
keré zeleně v majetku města.

Jedná se o  nadlimitní veřejnou 
zakázku, jejímž předmětem je ob-
nova a  zhodnocení přírodních ploch 
ve Žďáře nad Sázavou. Výběrové říze-
ní na zakázku Revitalizace příměstské 
zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře 
nad Sázavou, v předpokládané celko-
vé hodnotě 7 milionů korun, bylo za-

hájeno již 14. října 2014 a dodavatelé 
mohli podávat své nabídky do 8. pro-
since 2014. (V  době uzávěrky Žďárské-
ho zpravodaje nebyly známy výsledky 
výběrového řízení.) Akce bude čás-
tečně financována z  vlastních zdrojů 
města a  částečně z  finančních pro-
středků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR. Revitalizace městského 
parku se týká přibližně 22 tisíc metrů 
čtverečních plochy. Do revitalizace je 

Žďárský park U Ivana se dočká v nadcházejícím roce revitalizace

Foto: Nikola AdlerováPark mezi ulicemi Nádražní a Strojírenská, známý jako park U Ivana
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Kašna, bronzová časová osa i zvon-
kohra jsou už na nově zrekonstruo-
vaném náměstí Republiky na  svém 
místě, řada přišla i na hodiny.

K  dokončení náměstí už zbývá 
pouze několik posledních prvků, 
jako jsou například všechny lavičky 
a další mobiliář, pak bude moci do-
jít ke  kolaudaci stavby. Ta je naplá-
novaná na  16. prosince 2014. Vše 
se tedy stihne ještě před Vánocemi 

a  náměstí se ihned po  kolaudaci 
otevře lidem.

Začátkem prosince došlo na  ná-
městí také k instalaci nových hodin. 
„Hodiny v původním plánu sice neby-
ly, ale po připomínkách ze strany ob-
čanů a zkušenostech z doby, kdy byly 
hodiny mimo provoz, je projektant 
dodatečně navrhl,“ sdělil Petr Fuksa 
pracovník odboru rozvoje a  územ-
ního plánování.

Hodiny jsou nově bez reklamních 
ploch a umístěny byly na místo pů-
vodních hodin, v dolní části náměstí.

Na  své místo se vrátily také ryba 
a  dívka. Ve  Žďáře velmi oblíbené 
plastiky, které nesou název Delfín 
a Děvčátko z Vysočiny, zrestauroval 
sochař Jiří Plieštik, který vytvořil pro 
žďárské náměstí i novou kašnu a ča-
sovou osu. Původním autorem je Ju-
lius Pelikán, který plastiky dokončil 
v roce 1962.

Nově nainstalované hodiny bu-
dou financovány z daru, který měs-
tu věnovala společnost SATT,  a. s. 
Ta poskytuje svým akcionářům dar 
ve  výši podílu na  základním kapi-
tálu. Pro rok 2014 je tak k rozdělení 
celkem 600 tisíc korun. Žďár obdrží 
dar ve  výši 370 tisíc korun a  právě 
248 tisíc korun využije na nové hodi-
ny. Přijetí daru schválilo 4. prosince 
2014 na  svém zasedání zastupitel-
stvo města.

(red)

Foto: Nikola AdlerováInstalace nových hodin na náměstí Republiky

Delfín i Děvčátko z Vysočiny se vrátili na své místo

Školní akademie ZŠ Palachova 2014

Školní akademie ZŠ Palachova 2014

Základní škola Palachova letos sla-
ví 20 let od  svého založení a  při té 
příležitosti se v kulturním domě ko-
nala i školní akademie. Děti a  jejich 
učitelé několik měsíců nacvičovali 
vystoupení, která 20. listopadu 2014 
předvedli svým rodičům a  všem 
přátelům školy. Těch se sešlo tolik, 
že dům kultury byl doslova nacpán 
k prasknutí. 

Již od prvního okamžiku bylo jas-
né, že úroveň představení předčí 
jakákoliv očekávání všech přítom-
ných. Společný nástup žáků a zpívá-
ní písně bratří Nedvědů, Tak všech-

no nejlepší, rozjel velmi vydařenou 
akci. Jak diváci jednotlivým třídám 
aplaudovali, tak z dětí rychle mizela 
tréma a bylo vidět, jak si celé před-
stavení všichni užívají. Během od-
poledne se na pódiu vystřídaly snad 
všechny třídy. „Viděli jsme velice pes-
trou sestavu programu a  zařazením 
různých žánrů se celé vystoupení pře-
sunulo do nadstandardní úrovně, kte-
rou jsme my rodiče vůbec nečekali,“ 
sdělila jedna z  maminek. „Děti reci-
tovaly, zpívaly, tančily, hrály pohádky, 
mistři republiky v biketrialu předvedli 
něco ze svého umění na  kole a  vidě-
li jsme i  baletní vystoupení, mladou 
gymnastku, roztleskávačky a  mnoho 
dalšího,“ doplnila.

Zajímavostí bylo, že děti vystu-
povaly na  pódiu zcela samy, bez 
asistence učitelů, vyjma hudeb-
ních doprovodů. „Celý program děti 
zvládly bez jakéhokoli zaváhání. I or-
ganizačně bylo vše do  puntíku pro-
myšleno, vystoupení mělo řád a  bylo 
po celou dobu maximálně zajímavé,“ 

dodala ještě divačka. 
Mužská část učitelského sboru se 

za oponou starala o kulisy a dětem 
pomáhala rychle uvést pódium 
do potřebného stavu.

Všem dětem, učitelům, vedení 
školy a  ostatním zaměstnancům 
chceme tímto poděkovat za  krás-
ný kulturní zážitek. Velice si vážíme 
snahy, času a prostoru, který byl na-
šim dětem věnován. Děkují rodiče 
všech žáků ZŠ Palachova ve  Žďáře 
nad Sázavou. Video ukázka školní 
akademie je k vidění na  stránkách 
školy www.1zdar.cz

(red)

Dům kultury praskal ve švech, akademie školy očima rodičů
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Od 1. ledna 2015 vstupuje v plat-
nost novela zákona č. 56/2011 
Sb., o podmínkách provozu vozi-
del na pozemních komunikacích. 
Podstatné změny se týkají zejmé-
na registrace vozidla, dočasného 
vyřazení vozidla a  vozidla v  pře-
vodu. 
„Upozorňujeme vlastníky silničních 
vozidel, aby změnám v  zákoně vě-
novali zvýšenou pozornost. V  přípa-
dě nejasností můžete kontaktovat 
pracovníky odboru dopravy,“ sdělil 
vedoucí odboru dopravy Jaroslav 
Miklík.

Registrace vozidla

Změna vlastníka nebo provozova-
tele proběhne současně, dosud se 
vozidlo na  původním registračním 
místě odhlásilo a  nový provozova-
tel vozidlo následně přihlásil v mís-
tě svého bydliště. Nově se převod 
a  registrace uskuteční na  registru 
vozidel v  místě bydliště původního 
majitele. Dostavit se tam mohou 
jak prodávající, tak i  kupující nebo 
jen jeden z nich, a  to s plnou mocí 
od  toho druhého, nově však musí 
být plná moc úředně ověřena.

Bude platit zásada „třikrát jedna“, 
tedy jeden registr vozidel, jedna 
žádost a  jeden úkon. Záležet bude 
přitom na  prodávajícím a  kupují-
cím, jak se domluví. Buď mohou 
jít na  úřad společně, jeden může 
zmocnit druhého nebo mohou oba 
zmocnit třetí osobu, ale vždy úřed-
ně ověřenou plnou mocí. 

K  zápisu změny vlastníka nebo 
provozovatele vozidla a  k  vydání 
nových dokladů následně dojde 
na  jednom úřadě na  základě jedné 
žádosti (na úřadě, kde je zapsán pů-
vodní vlastník vozidla). Dojde-li při 
změně vlastníka nebo provozovate-
le také ke změně místní příslušnosti 
úřadu, tak opět dojde k  registraci 
na  úřadě původního vlastníka. Re-
gistrační značky by měly zůstat pů-
vodní (prozatím není zpracována 
prováděcí vyhláška). Tento způsob, 
kdy se vozidlo současně odhlásí 
i  přihlásí, napomůže tomu, aby ne-

bylo zaregistrováno například odci-
zené vozidlo, popřípadě nebylo za-
registrováno vozidlo bez souhlasu 
vlastníka.

Dočasně vyřazená vozidla

Mění se pojmy jako trvalé a  dočas-
né vyřazení. Nově se jedná o  vyřa-
zení (dříve dočasné vyřazení) a  zá-
nik (dříve trvalé vyřazení). Vozidla 
uložená v  depozitu ke  dni 1. ledna 
2015 budou prohlášena za vyřazená 
z  provozu. Pokud jsou tam již ulo-
žena déle než 18 měsíců v  období 
od  30.  června 2013 a  dříve, tak je 
vlastník takového vozidla povinen 
se dostavit do  31. prosince 2015 
na  odbor dopravy a  oznámit účel 
jeho využití a  adresu místa, kde je 
silniční vozidlo umístěno (pro pří-
pad následné kontroly ze strany 
úřadu). Pokud tak neučiní, takové 
vozidlo ze zákona zanikne.

Druhou kategorií budoucího sta-
vu bude tzv. zánik vozidla. Jde o vo-
zidlo buď zcela zničené nebo eko-
logicky zlikvidované jako autovrak. 
Vyřazení silničního vozidla z provo-
zu z  důvodu jeho odcizení a  zápis 
zániku silničního vozidla není zpo-
platněn.

Majitelé silničních vozidel, která 
budou k 1. lednu 2015 v dočasném 
vyřazení, takzvaném depozitu, se 
budou řídit dle doby dočasného vy-
řazení. 

Pokud je doba dočasného vyřaze-
ní vozidla méně než 18. měsíců vozi-
dlo se po 31. prosinci 2015 automa-
ticky překlopí do  režimu vyřazeno 
z provozu, což je doba dnešního de-
pozita (vozidlo bude úředně existo-
vat, ale bude mít odevzdané značky, 
nebude možné ho provozovat a ne-
bude muset být pojištěno). Vlastník 
takového vozidla musí do  konce 
roku 2015 nahlásit obecnímu úřa-
du, kde silniční vozidlo stojí a jak jej 
hodlá využívat.  Pokud tak neučiní, 
může mu být uložena pokuta až 
do výše 50 tisíc korun. 

V případě že doba dočasného vy-
řazení vozidla přesáhla 18 měsíců, 
musí vlastník do  konce roku 2015 

nahlásit obecnímu úřadu, kde vo-
zidlo stojí a  jak jej hodlá využívat. 
Pak se z dnešního depozita překlo-
pí do  režimu vyřazeného z  provo-
zu (viz předchozí bod). Pokud toto 
vlastník nenahlásí, auto bude defini-
tivně vyřazeno, úředně zanikne a už 
nebude možno jej znovu přihlásit. 
Vlastníkovi může být uložena poku-
ta až do výše 50 tisíc korun. Správní 
poplatek za  vyřazení vozidla z  pro-
vozu je nově 200 korun.

Vozidla v převodu

U vozidla, které je nyní v „převodu“, 
tedy není přihlášeno na  nového 
vlastníka, musí být do  30. června 
2015 podána žádost o zápis vlastníka 
a  provozovatele silničního vozidla. 
To znamená, že musí dojít k dokon-
čení registrace – auto je technicky 
způsobilé k  provozu, je pojištěné 
a  prošlo evidenční kontrolou, kte-
rá bude mít nově platnost pouze 
14  dnů. Pokud nebude do uvedené-
ho data registrace dokončena, toto 
vozidlo ze zákona zanikne (dříve 
trvalé vyřazení z  provozu). Pokud 
s  vozidlem bude následně někdo 
jezdit, hrozí mu pokuta v řádu dese-
titisíců korun a odebrání řidičského 
průkazu na půl roku.

Součástí obsáhlé novely zákona 
č.  56/2001 Sb. jsou také registrační 
značky na  přání zpoplatněny část-
kou 5  000 korun za  jednu tabulku, 
či větší dohled STK. Platnost těchto 
dvou novinek byla ale před několika 
týdny přesunuta až na leden 2016.

Odbor dopravy
MěÚ Žďár nad Sázavou

Zásadní změny v registraci vozidel po 1. lednu 2015
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Foto: Nikola AdlerováMŠ Santiniho na služebně Městské policie v rámci preventivní akce

Kdo je strážník a  kdo policista? 
Jak se chovat na  zmrzlém rybní-
ce? Co dělat, když potkáte nezná-
mé zvíře, a  jak oslovit strážníka? 
Na  tyto a  mnohé další otázky 
odpovídá preventistka a strážník 
Městské policie Žďár nad Sáza-
vou Dagmar Pálková.
„Ve  školním roce je pro mě prioritou 
návštěva mateřských školek,“ sdělila 
Pálková. Na  základních a  středních 
školách zajišťují akce zabývající se 
prevencí rizikového chování or-
ganizace jako Spektrum, Centrum 
prevence Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou nebo Centrum prevence – 
Cépéčko. Městská policie tedy cílí 
na mateřské školy.

Dagmar Pálková pořádá pro děti 
předškolního věku přednášky a be-
sedy přímo v  mateřských školách 
již od roku 2009. „Školky jsou pro mě 
srdeční záležitost. Snažím se do každé 
dostat pravidelně každý měsíc,“ při-
znala Pálková. Policejní preventistka 
se také snaží každý měsíc dětem při-
pravit jiné téma. Někdy je dokonce 
pozve na  prohlídku služebny Měst-
ské policie, aby jim seznámení s pra-
cí strážníka zpestřila. „Při dobrém 
počasí si pro děti připravíme třeba 
i ukázku výcviku služebního psa,“ po-
psala Pálková. 

Dopravní výchova
Dopravní hřiště ve  Žďáře se v  roce 
2013 přesunulo do  areálu mateřské 
školy na ulici Okružní. Prevence tak 
nezapomíná ani na dopravní výcho-
vu. „K dopravnímu hřišti se dá snadno 
dostat jak městskou hromadnou do-
pravou, tak autem nebo pěšky, takže 
ho užíváme k  praktickému nácviku 
nejrůznějších dopravních situací,“ 
uvedla Pálková.

Kdo je strážník a kdo policista?
Během preventivních akcí pořáda-
ných Městskou policií se děti nej-
prve vždy seznámí se strážníkem. 
Dozví se, jak má správně vypadat, 
co má mít na sobě, s čím se na něj 
mohou lidé obrátit a jak ho mohou 
oslovit. „Mnohé děti se bojí nebo stydí 

strážníka oslovit, proto už s  těmi nej-
menšími, právě v mateřských školách, 
nacvičujeme tyto základní situace,“ 
vysvětlila Pálková. Děti se tak naučí 
rozeznat jednotlivé uniformy a  roz-
díly mezi strážníkem a policistou. 

Když potkáte zvíře
Jedním z  dalších témat, kterým se 
preventivní besedy a  přednášky 
věnují, je setkání s  nebezpečným 
zvířetem. I  v  tomto případě si děti 
vyzkouší v praxi se služebním psem 
jak se ke zvířeti chovat.

Řeč přijde také na pejskaře s jejich 
domácími mazlíčky a pravidla, která 
musí každý majitel psa dodržovat. 
„Připomínáme dětem základní pra-
vidla, která ale mnohdy ani dospělí 
nedodržují a dětem tak dávají špatný 
příklad,“ zdůraznila Pálková. „Děti 
pak často vypráví, jak viděly u pejska-
řů nějaký nedostatek a jak hlídají rodi-
če, aby pravidla dodržovali,“ dodala.

Bezpečně v každém ročním
období

Témata Městská policie přizpůsobu-
je i  ročnímu období. V  zimě se vě-
nuje bezpečnosti chování při hrách 
na  sněhu a  nebezpečím na  zamr-
zlých rybnících a vodních plochách. 
Preventistka děti varuje před mož-
ným nebezpečím, ale také radí co 
dělat, když už se něco stane. Napří-
klad přivoláním pomoci.

Na  jaře přijde na  řadu právě do-
pravní výchova, chování na chodní-
ku, autobusových zastávkách a v sa-
motných autobusech. „Celý roční 
cyklus obvykle končí v  červnu právě 
na  dopravním hřišti, nebo u  Malého 
lesa, kde se dětem představí služební 
psi a  strážníci psovodi,“ popsala za-
končení preventivního programu 
na Žďársku Dagmar Pálková.

Akce sovička
Na preventivní akce pořádané v ma-
teřských školách navazuje Akce 
sovička, která je nejen pro děti, ale 
také pro jejich rodiče. Probíhá pravi-
delně v září a  informovali jsme o ní 
v  zářijovém čísle Žďárského zpra-
vodaje. Všichni účastníci si mohou 
na několika stanovištích prověřit své 
znalosti nebo si zasoutěžit. Na  akci 
se podílí i odbor životního prostředí 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou.

Základní a střední školy
Ani na starší školáky se ve Žďáře ne-
zapomíná. „Na  základních školách 
se věnujeme především bezpečnosti 
a chování v třídním kolektivu. Se star-
šími ročníky pak probíráme například 
vyhlášky města nebo oprávnění stráž-
níků Městské policie,“ dodala Dagmar 
Pálková. Dospívající se také dozvě-
dí, co je čeká z  právního hlediska 
po dovršení patnácti let věku.

(dokončení str. 7)

Prevence je základem nejen ve zdravotnictví, 
ale také pro Městskou policii

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2014 Městská policie



7

(dokončení ze str. 6) 
Nad tématy, jako je šikana nebo do-
mácí násilí se ve  školách strážníci 
s dětmi a mládeží schází asi čtyřikrát 
v průběhu školního roku.

K  preventivní činnosti Městské 
policie patří i organizace některých 
dalších akcí, jako je například stano-
viště strážníků na Dni dětí, pravidel-
ně pořádaného u Zimního stadionu, 
nebo dětská dopravní soutěž. „Spo-
lečně s  odborem dopravy pravidelně 

Městská policie informuje
5. prosince 21.00

Upozornění od občana
Občan informoval městskou 
policii, že v neobydleném domě 
na ulici Žižkova se schází několik 
bezdomovců a  může zde hrozit 
riziko požáru. Městská policie 
okamžitě zkontaktovala majitele 
nemovitosti, který provede ne-
zbytná opatření, aby se do  ob-
jektu nebylo možné dostat.

5. prosince 15.20
Poškození vozidla

Při kontrolní činnosti na ulici Hu-
sova bylo strážníkem městské 
policie nahlášeno poškození vo-
zidla řidičky o potrubí teplovod-
ního vedení. Městská policie za-
jistila místo kužely a situaci nyní 
řeší městský úřad.

2. prosince 8.50
Planý poplach

Žena nahlásila, že nemůže odejít 
z domu do práce, protože u dve-
ří stojí cizí muž, klepe na  dveře 
a  zatemnil jí kukátko. Městská 
policie vyjela na místo a situace 
byla objasněna. Muž se pouze 
na  sousedku nemohl dozvonit, 
tak jí na dveře nalepil list papíru 
se vzkazem.

28. listopadu 7.30
Ulice Brodská

Strážník MP provádějící dohled 
na  přechodech na  ulici Brodská 
zpozoroval podnapilého muže, 
který bezdůvodně útočil pěstmi 
na stojící vozidla. Strážník MP při-
volal hlídku a ta muže přepravila 
na  stanici. Při dechové zkoušce 
byla zjištěna hodnota 2,45 pro-
mile. Muž byl následně převezen 
na záchytnou stanici do Jihlavy.

27. listopadu 14.28
Opakované hlášení,

poliklinika
Před ordinací se nacházeli tři bez-
domovci a slovně napadali paci-
enty. Po příjezdu strážníků už byl 
na  místě pouze jeden muž. Ten 
byl následně, v souladu se záko-
nem a  s  provozním řádem poli-
kliniky, z prostor zdravotnického 
zařízení vykázán. Městská policie 
zaznamenala v listopadu opako-
vané hlášení tohoto typu.      (MP)

pořádáme akci Besipáček Žďárský, při 
které nám pomáhá i  Policie ČR,“ po-
tvrdila Pálková. Jde o dopravní sou-
těž zaměřující se na děti čtvrtých až 
osmých tříd základních škol ve Žďá-
ře nad Sázavou. „Stejně oblíbená je 
pak i Soutěž mladého cyklisty, kterou 
pořádá BESIP, Ministerstvo dopravy, 
a  které se mohou zúčastnit všechny 
školy z ORP (Obce s rozšířenou působ-
ností) Žďár nad Sázavou,“ dodala Pál-
ková.  (red)

Sestavování rozpočtu města 2015
Poslední měsíce roku jsou nejen 
ve  znamení příprav na  nejkrásnější 
svátky roku, ale i  posledních úprav 
a následného schvalování rozpočtu 
na  rok 2015. Rozpočet představuje 
finanční plán příjmů a výdajů města 
v rámci jednoho kalendářního roku. 
S  přípravami rozpočtu na  příští rok 
se vždy začíná již o  prázdninách, 
kdy rada města schvaluje harmono-
gram zpracování návrhu rozpočtu. 
Ten pak stanovuje, do  kdy budou 
předkládány požadavky na  výdajo-
vou stranu rozpočtu, a  to ze strany 
ředitelů příspěvkových organizací, 
vedoucích odborů, městské policie 
i dalších organizací a sdružení. Výda-
jová strana je postupně doplňována 
návrhem investičních akcí. Požadav-
ky jsou sumarizovány a  předloženy 
radě města k prvnímu čtení převáž-
ně v měsíci říjnu. Průběžně dochází 
k úpravám a korekcím jak příjmové, 
tak i výdajové části rozpočtu.

Po  dalším projednání rozpočtu 
v  radě města v  pondělí 1. prosin-
ce 2014 se radní usnesli doporučit 
návrh rozpočtu pro rok 2015 za-
stupitelstvu města ke  schválení. 
Následující den byl návrh rozpočtu 
v  tabulkovém přehledu, na  dobu 
patnácti dnů, vyvěšen na  úřední 
desce městského úřadu, tak jak to 
ukládá zákon č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů. Je tomu tak proto, aby se 
s návrhem rozpočtu seznámili obča-
né a mohli pak před jeho projedná-
váním v zastupitelstvu vznést svoje 
návrhy a připomínky. Na webových 
stránkách města je návrh doplněn 
komentářem k  jednotlivým roz-

počtovým položkám.
Před projednáváním zastupitel-

stvem města je návrh rozpočtu 
předložen také finančnímu výboru 
zastupitelstva, který materiál s  ná-
vrhem rozpočtu obdržel 3. prosin-
ce 2014. Finanční výbor se pak nad 
návrhem rozpočtu sešel 9. prosince 
2014. Neprodleně po  vyvěšení byl 
materiál s  návrhem rozpočtu také 
zaslán všem členům zastupitel-
stva k  prostudování. Zastupitelstvo 
města, které bude projednávat ne-
jen návrh rozpočtu na rok 2015, ale 
také rozpočtový výhled na rok 2015 
– 2019, se bude konat 18. prosince 
2014.

Rozpočet na  rok 2015 je navrho-
ván jako schodkový, celková výše 
výdajů činí 430,8 milionů korun. 
Schodek 67,2 milionů korun je kryt 
převodem z  Fondu správy finanč-
ních prostředků na  jmenovité akce 
ve  výši 53,2 miliony korun a  návr-
hem přijetí úvěru ve výši 15 milionů 
korun na rekonstrukci povrchů ulice 
Neumannova a  propojku Jamská – 
Novoměstská.

Z  celkového uvedeného objemu 
výdajů je předpokládáno na pokrytí  
provozních prostředků 334,2 mili-
ony korun a  investiční výdaje v ná-
vrhu činí 96,6 milionů. Základním 
zdrojem rozpočtu na příjmové stra-
ně jsou daňové příjmy, jejichž výše 
dosahuje téměř 2/3 objemu návrhu 
rozpočtu. Další příjmy, jako příjmy 
nedaňové, kapitálové a návrh dota-
cí, tvoří celkově 1/3 zdrojů na příští 
rok.

Jitka Vácová,
vedoucí finančního odboru MěÚ
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Motto Školního vzdělávacího progra-
mu MŠ Santiniho zní „Je nám dobře 
na světě“. Mezi rodiči a naší mateřskou 
školou je považováno za důležité za-
chovávat úzké partnerské vztahy, kte-
ré jsou založeny na vzájemné důvěře 
a spolupráci.

Během podzimu jsme se všichni 
věnovali tematicky zaměřenému pro-
jektu s názvem Barevný podzim skřít-
ka Podzimníčka. Začátkem listopadu 

jsme pak otevřeli pro děti a  rodiče 
Tvořivé dílničky pro šikovné ručičky. 
Rodiče strávili odpoledne se svými 
dětmi v  mateřské škole a  vyrobili si 
něco hezkého pro radost z darů pod-
zimu. Makové panenky, myšky z oříš-
ků, housenky z  listí, dečky ozdobené 
potiskem z  bramborových tiskátek 
nebo zdobené lucerničky. Všichni 
společně pak byli odměněni jableč-
ným štrůdlem, který děti připravily 

společně s paní kuchařkou během do-
poledne ve školce. Naše školka přijala 
také pozvání a  se skřítkem Podzim-
níčkem jsme se vypravili do nově ote-
vřené prodejny včelařských potřeb 
pod Zelenou horou, kde si děti vyro-
bily medové svíčky z voskových plátů. 
Tyto svíčky nám později pomohly roz-
svítit naše vyrobené lucerničky.

Celý projekt vyvrcholil společnou 
akcí Světýlková cesta, kdy jsme se 
s dětmi a rodiči vydali na malý lampi-
onový průvod. I přes nepřízeň počasí 
se nám všem podařilo rozsvítit světýl-
ka, která nás dovedla ke „zlaté bráně“. 
Tu jsme pak otevřeli společnou písní 
Světlo sviť nám celý den, světlo sviť 
nám všem lidem.

Vážíme si velkého nadšení a ochoty 
rodičů, kteří se zapojují do našich spo-
lečných akcí, a  těšíme se na  vánoční 
překvapení, které si pro nás připravují 
v podobě Vánočního příběhu o naro-
zení. Přejeme všem dětem i  rodičům 
krásné prožití vánočních svátků.

Kolektiv MŠ Santiniho

Foto: Nikola AdlerováSvětýlková cesta, MŠ Santiniho, Pastelka, 27. listopadu 2014

Mateřské školy ve Žďáře oceňují dobrou spolupráci s rodiči

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2014 Aktuality
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Informace k zápisu dětí do 1. tříd základních škol
dů základních škol zřizovaných měs-
tem bylo schváleno zastupitelstvem 
dne 18. října 2012. 

Tyto spádové obvody by měli ro-
diče dětí respektovat. Budou-li rodi-
če chtít zapsat dítě na jinou základní 
školu, než spádově patří, mohou tak 
učinit v  případě splnění kritérií pro 
přijímání žáků do 1. tříd jimi vybrané 
základní školy. Kritéria budou zve-
řejněna rovněž na webových strán-
kách základních škol.

 OŠKS

Zápis dětí do 1. tříd základních škol 
ve Žďáře nad Sázavou byl stanoven 
pro školní rok 2015/2016 na  pátek 
23. ledna 2015 v době od 14.00 ho-
din do  17.00 hodin a  na  sobotu 24. 
ledna 2015 od  9.00 hodin do  11.00 
hodin. Zápis proběhne na všech zá-
kladních školách ve městě. 

Informace o  zápisu do  1. tříd bu-
dou rovněž zveřejněny na  vstup-
ních dveřích budov základních škol 
a na webových stránkách všech zá-
kladních škol. 

Pro docílení optimální naplně-
nosti na  všech základních školách 
ve  městě jsou Obecně závaznou 
vyhláškou města Žďáru nad Sáza-
vou o spádových obvodech a v sou-
ladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon) dle paragrafu 178 
odstavce 2, písmena b) stanoveny 
spádové obvody pro zápis do 1. tříd 
základních škol ve  Žďáře nad Sáza-
vou. Rozčlenění spádových obvodů 
spolu s Obecně závaznou vyhláškou 
města o stanovení spádových obvo-

Vedoucí odborů a  oddělení měst-
ského úřadu v čele s tajemníkem Ja-
nem Havlíkem představili ve čtvrtek 
27. listopadu 2014 nově zvoleným 
zastupitelům města vizi městského 
úřadu a  kroky, které byly doposud 
podniknuty k  naplnění předsevze-
tí být Otevřeným a  Profesionálním 
úřadem.

„Díky podpoře z Evropské unie pro-
střednictvím Operačního programu 
lidské zdroje a  zaměstnanost realizo-
val městský úřad v letech 2010 – 2014 
celkem 5 projektů se zaměřením na-

příklad na  procesní řízení a  kontrolu, 
řízení lidských zdrojů, ale i  na  vztahy 
s klienty a marketing  městského úřa-
du,“ sdělil projektový koordinátor 
města Jiří Matoušek.

Zastupitelé získali ucelený pře-
hled o  právě probíhajícím projek-
tu s  názvem Efektivní řízení, roz-
voj a  otevřenost MěÚ Žďár nad 
Sázavou, který se zaměřuje napří-
klad na  uplatnění systému kvality 
dle metodiky CAF. Dalším důležitým 
cílem projektu je společnou akti-
vitou zastupitelů města a  zaměst-

nanců úřadu vytvořit strategii pro 
komunikaci s  veřejností a  s  médii. 
Tato strategie by měla vzniknout 
nejpozději do léta 2015. (red)

Noví zastupitelé se seznámili s měkkými projekty

Setkání se zastupiteli
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V  pořadí již 13. ročník Festivalu 
vzdělávání se pod taktovkou pří-
spěvkové organizace Kultura Žďár 
uskutečnil ve  čtvrtek 13. listopadu 
2014 v kulturním domě. S nabídkou 
vzdělání se za  žáky sjelo bezmála 
70 středních škol a odborných učili-
šť z  celé České republiky. Bylo tedy 
rozhodně z  čeho vybírat. „Jsme vel-
mi rádi, že počet škol, které se festivalu 
pravidelně účastní, se za celých třináct 

let prozatím výrazně nezměnil. Náš 
žďárský festival patří stále k  jedněm 
z největších v republice a to nás velmi 
těší,“ sdělila ředitelka příspěvkové 
organizace Kultura Žďár Marcela Lo-
rencová.

Letošní Festival vzdělávání zahá-
jil místostarosta Josef Klement. „Byl 
jsem velmi potěšen hojnou účastí jak 
budoucích studentů, tak vystavují-
cích škol. Myslím, že každý kdo hledal, 

našel co potřeboval,“ zhodnotil mís-
tostarosta. „Letos jsme si všimli vět-
šího počtu návštěvníků než obvykle. 
Zřejmě to vypadá, že základní školy 
kladou na  propagaci festivalu mezi 
studenty větší důraz a  opravdu to le-
tos bylo velmi znát,“ dodala Lorenco-
vá. „Uličky mezi stánky byly letos plné 
od počátku až do konce,“ doplnila ře-
ditelka PO Kultura Žďár.

Některým školám byly jejich stán-
ky malé, a tak se ruch festivalu opět 
vrátil i  před kulturní dům. „Venku 
měla svůj rozšířený stánek zeměděl-
ská škola z Bystřice, která sem již dříve 
jezdívala s  koňmi a  tento zvyk letos 
zase obnovila. Doplnili ji novoměstští 
lesáci, také s  velmi zajímavým stán-
kem,“ dodala Lorencová.

Termín Festivalu vzdělávání je již 
stanoven i na příští rok, a to na 12. lis-
topadu 2015. „Festivaly tohoto typu 
na  sebe v  republice navazují, po  nás 
je festival v Jihlavě a následně v Brně. 
Proto festivaly záměrně nemění svůj 
termín,“ doplnila Lorencová.       (red)

   Foto: Nikola Adlerová Festival vzdělávání 2014, Žďár nad Sázavou

Festival vzdělávání opět pomáhal deváťákům rozhodnout se

pracovnice odboru rozvoje a územ-
ního plánování Zuzana Vostrejšová. 
Tento pomník bude spolu s  ostat-
ky zemřelých v  průběhu příštího 
roku přemístěn do  areálu nového 
hřbitova na  Zelené hoře. V  soula-
du se zápisem poutního kostela sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
do  Seznamu světového dědictví 
UNESCO, v prosinci 1994 a vydaným 
zákazem pohřbívání v  této lokali-
tě, bylo zastupitelstvem města dne 
22. června 1996 zrušeno pohřebiště 
u  kostela sv. Jana Nepomuckého. 
„Realizaci tohoto zrušení inicioval již 
v roce 1992 tehdejší Památkový ústav 
v  Brně. Ten projednával návrh na  vy-
místění hřbitova a  obnovení původní 
zelené travnaté plochy mezi koste-
lem a  ambity,“ doplnila Vostrejšová. 
„Za  tímto účelem byl také městem 
Žďár nad Sázavou zřízen a  následně 
ještě rozšířen hřbitov nový, situovaný 
v přímém sousedství areálu poutního 
kostela sv. Jana Nepomuckého,“ do-
dala pracovnice památkové péče.

V souvislosti se sedmdesátým výro-
čím ukončení 2. světové války, které 
se bude slavit v roce 2015, byly v le-
tošním roce ve Žďáře opraveny dva 
pomníky obětem této války.    Jedná 
se o  pomník obětem nacismu, kul-
turní památku umístěnou v  parku 
U  Ivana na  Strojírenské ulici a  po-
mník padlým rudoarmějcům, na-
cházející se v areálu kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře. 

Pomník obětem nacismu je tvo-
řen sochařskou výzdobou, přesněji 
truchlící ženskou postavou a  nápi-
sovými deskami se jmény padlých 
ve druhé světové válce. Jeho oprava 
vyšla město na 60 tisíc korun. 

Druhý pomník, padlým rudoar-
mějcům, je tvořen štíhlým obelis-
kem a  třemi nápisovými deskami 
se jmény padlých vojáků. Pomník 
byl opraven za částku 70 tisíc korun. 
„Došlo zde k  výměně dvou desek se 
jmény padlých vojáků a ve spolupráci 
s Velvyslanectvím Ruské federace byly 
opraveny chyby ve  jménech,“ sdělila 

V letošním roce došlo k zrestauro-
vání ještě několika dalších objektů. 
Jedná se například o hraniční kámen 
u silnice na Stržanov, který je kultur-
ní památkou. „Kamenný sloup byl 
osazen v roce 1867 a vyznačoval čes-
ko-moravskou zemskou hranici. Kom-
pletní obnova, provedená restauráto-
rem s licencí ministerstva kultury, stála 
44 tisíc korun,“ doplnila Vostrejšová.

Za částku 18 tisíc korun byla obno-
vena další kulturní památka, a  sice 
objekt torza kříže u Dolního hřbito-
va. 

V  únoru letošního roku bylo po-
škozeno sousoší Nejsvětější Trojice 
na  náměstí Republiky, došlo k  ulo-
mení podstavce s koulí a rozlomení 
koule na tři části. „Kamenná část pa-
mátky byla sestavena do  původního 
celku a  osazena zpět na  své místo, 
na  balustrádu morového sloupu. Re-
staurátorské práce ve  výši 15 tisíc ko-
run budou uhrazeny pojišťovnou jako 
škodná událost,“ sdělila Vostrejšová.

(red)

Pomník padlým rudoarmějcům se přesune na nové místo

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2014 Aktuality
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Na téma Festivalu vzdělávání jsme se zeptali deváťáků 
ze všech žďárských základních škol

Krátce po Festivalu vzdělávání jsme se zeptali těch, kterých se toto téma týká nejvíce, tedy žáků devátých tříd na je-
jich dojmy ze samotného festivalu a plány do budoucna. Kam po základní škole, je totiž jedním z prvních důležitých 
rozhodnutí v životě každého školáka. (Festival vzdělávání = FV, střední škola = SŠ, vysoká škola = VŠ)

FV jsem se zúčastnila již po dru-
hé a našla jsem tam vše potřeb-
né. FV mi pomohl se definitivně 
rozhodnout, že si podám přihláš-
ku na dvě školy. Bude to žďárská 
Zdravotní škola a  manažerská 
akademie v  Jihlavě, po  SŠ bych 
ráda pokračovala na  vysokou 
a  pak si hledala práci v  zahrani-
čí. Obecně si myslím, že v cizině 
bych našla lepší uplatnění i vyšší 
plat.

FV mi nepomohl, protože já už 
jsem byl dávno rozhodnutý. Chci 
jít na rybářskou školu do Vodňan 
maturitní obor, nebo Třeboň 
učební obor. Rybám se věnuji 
od  malička, tak proto tak jasná 
volba. Obě tyto školy ale na  le-
tošním FV byly a  já jsem se tam 
vyptal na vše potřebné. V minu-
losti jsem navštívil i  dny otevře-
ných dveří na  těchto školách. 
Po  škole bych si rád našel práci 
v jižních Čechách.

Na FV jsem byla již po čtvrté, cho-
díme se školou pravidelně. Šla 
jsem tam s tím, že jsem ještě ne-
věděla na kterou školu bych ráda 
šla a  nemám jasno ani nyní. FV 
mi ale zprostředkoval setkání se 
studenty ze SŠ a dozvěděla jsem 
se, jak to kde chodí. Vím, že bych 
pak chtěla jít i na VŠ. Na střední 
a pak i na vysokou bych chtěla jít 
do většího města. Po škole by mi 
nevadil ani jiný stát.

Na  FV jsem byl již po  druhé. 
Když jsem tam letos šel měl jsem 
už jasno, že chci jít na  gympl. 
Na  gymnázium chci i  z  důvodu, 
že ještě nejsem úplně rozhodnu-
tý, jakým směrem bych se chtěl 
vydat a budu tak mít ještě čas si 
to rozmyslet. Určitě chci pokra-
čovat na VŠ. Na festivalu se mi ale 
líbilo. Docela mě zaujala prezen-
tace s barmanskou show.

Na  FV jsem byla letos po  dru-
hé. Šla jsem tam s tím, že půjdu 
na  školu pryč  ze Žďáru, proto-
že škola, kterou jsem si vybrala 
v  blízkém okolí bohužel není. 
Chci na chemickou školu do Brna 
a  tam bych pak chtěla studovat 
i VŠ.  Na FV jsem se informovala 
přímo u mé vybrané školy, jak to 
bude s dojížděním, s intrem atd. 
Po studiu mě láká možnost pra-
covat v zahraničí.

Na FV jsem našel obě dvě školy, 
kvůli kterým jsem tam šel. Jde 
o  zahradnické školy v  Litomyšli 
a v Rajhradě. Na festivalu jsem se 
pobavil s učiteli těchto škol a vzal 
jsem si nějaké informační letáč-
ky. Na FV jsem byl poprvé a líbilo 
se mi to. Ohledně dalšího vzdělá-
ní a budoucího zaměstnání ještě 
nemám úplně jasnou představu.

Když jsem byla letos na festivalu, 
tak jsem měla už o  jedné škole 
jasno. Chci jít na Trevis do Jihlavy. 
V rozhodování o druhé škole mi 
ale pomohl právě festival, proto-
že jsem se šla zeptat na konkrétní 
věci, které mě u jednotlivých škol 
zajímaly. Ráda bych pak šla na VŠ 
do  Prahy, opět Trevis, na  krimi-
nalistiku a kriminologii, ale lákají 
mě i práva. Myslím, že takový fes-
tival má rozhodně smysl.

Na  festivalu jsem byl po  druhé. 
Šel jsem tam s tím, že jsem více-
méně rozhodnutý jít na  gymná-
zium. Na  státní nebo na  Bigy, je 
mi to asi jedno. Určitě bych po SŠ 
chtěl jít i  na  vysokou, ale proza-
tím jen vím, že chci jít na gympl 
a v průběhu těch 4 let si ujasnit co 
a jak dál. Festival jsem si užil, líbil 
se mi stánek s koktejly a občerst-
vením (smích). Ale i z praktického 
hlediska jsem byl spokojený.

Než jsem šla na  festival věděla 
jsem, že chci jít na  gympl, ale 
nevěděla jsem, na  který. Nako-
nec jsem se rozhodla, že si po-
dám přihlášky na  obě žďárská 
gymnázia. Festival mi umožnil si 
popovídat jak s žáky těchto škol, 
tak i s některými učiteli. Na festi-
valu jsem byla letos poprvé, ale 
splnil má očekávání. Ráda bych 
šla na VŠ, konkrétně na medicínu 
a pak bych chtěla zpět na Vyso-
činu.

Na  festival jsem šel rozhodnu-
tý a  věděl jsem, že si podám 
přihlášku na  školu do  Jihlavy, 
průmyslovo – uměleckou ško-
lu. Podle toho, jak se uplatním 
na SŠ, bych pak rád šel studovat 
na  VŠ, asi nějakou počítačovou 
grafiku. Myslím, že festival má 
smysl a navíc, školy se nás snaží 
nalákat, takže je tam i  zábava. 
Zjistil jsem si tam ale i  plno dů-
ležitých informací, třeba právě 
o nových přijímacích zkouškách.

Na festivalu bylo letos téměř vše 
co loni, ale bohužel mi tam chy-
běla vojenská škola. Celkově se 
mi zdálo, že se tam objevovalo 
víc hotelovek a  ekonomických 
škol. Já osobně jsem již byla roz-
hodnutá, chci na  policejní školu 
do Brna. Kdyby byla nějaká škola 
blíž, určitě bych tu možnost uví-
tala. Uvažuji i o žďárském gymná-
ziu. Uvidíme. Jednou bych chtěla 
pracovat u  kriminálky, takže asi 
budu muset do většího města.

Už jsem rozhodnutý, kam chci 
na  školu delší dobu. Vybral jsem 
si žďárskou průmyslovku, proto-
že jsem spíš technicky zaměřený. 
Uvažuji, že si tam podám přihlášku 
na dva obory, žádnou jinou školu 
prozatím nezvažuji. Na  vysokou 
bych pak rád pokračoval na  VUT 
do  Brna. Na  festivalu se mi ale lí-
bilo, byl jsem tam po druhé a my-
slím, že to opět splnilo svůj účel. 
To kde budu po škole žít se bude 
odvíjet od pracovních nabídek.

Nikola
Pavlíčková
14 let
2. ZŠ
9.B

Martin
Sáblík
14 let
5. ZŠ
9. B

Miriam
Miškovská
14 let
4. ZŠ
9. A

Adam 
Neubauer
14 let
3. ZŠ
9. A

Markéta
Lišková
14 let
3. ZŠ
9. A

Patrik 
Melichar
15 let
5. ZŠ
9. B

Michaela
Zábranská
15. let 
4. ZŠ
9. A

Pepa
Horký
15 let
3. ZŠ
9. A

Lucie
Kalábová
15 let
5. ZŠ
9. B

Denis
Kubíček
14 let
4. ZŠ
9. A

Eva
Podsedníková
14 let
2. ZŠ
9. B

Jakub
Sádecký
15 let
2. ZŠ
9. B
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Kambala připravuje další 
ročník Tříkrálové sbírky
Není tomu tak dlouho, co se v dobrovolnickém cen-
tru Kambale, které spadá pod Oblastní charitu Žďár 
nad Sázavou, ladily poslední drobnosti pro zdárné 
ukončení Tříkrálové sbírky roku 2014. Čas neúpro-
sně plyne a příprava sbírky roku následujícího je již 
v plném proudu.

Tříkrálová sbírka je dobročinnou sbírkou s  pat-
náctiletou tradicí, kterou na území okresu Žďár nad 
Sázavou realizuje dobrovolnické centrum Kambala. 
„Nejde o pouhé vybírání peněz na dobročinné projek-
ty, ale o  šíření tradice Tří králů, doplněné různorodý-
mi doprovodnými akcemi. K  dobré přípravě využívá 
Kambala pomoci svých dobrovolníků i jednorázových 
pomocníků. Sbírka totiž zasahuje do  81 obcí a  měst 
v našem okolí,“ sdělila Jana Zelená, ředitelka žďárské 
Charity.

Dobrovolnické centrum Kambala však nefunguje 
jenom v zimě, ale po celý rok. Dobrovolníci pomá-
hají ve spolupracujících organizacích s péčí o uživa-
tele, administrativní či technickou pomocí. Každé 
zařízení je specifické svým zaměřením a  věkovým 
spektrem, proto si zájemci o dobrovolnou činnost 
mohou vybrat ze široké škály aktivit. Svou přítom-
ností na  zařízení pomáhají ke  zkvalitnění služby, 
jelikož za uživateli dochází pravidelně, a tak s nimi 
tráví smysluplně volný čas. V rámci dobrovolnické-
ho centra je realizován projekt Mladí v akci, kdy si 
skupina dobrovolníků vytvoří zábavný či tvůrčí pro-
gram dle věku zájemců. V blízké době chystá sku-
pina děvčat předčítání pro seniory s  doprovodem 
zpěvu ve žďárské knihovně M. J. Sychry.

Veronika Dobrovolná, 
koordinátorka dobrovolnického centra

Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 2
Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří, které proběh-
nou v pátek 9. ledna 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
a v sobotu 10. ledna 2015 od 9.00 do 11.00 hodin.
Využijte ten nejlepší způsob jak nás poznat: www.gymzr.cz
Informace k přijímacím zkouškám v aule školy v pátek od 15.15 
hodin a v sobotu od 9.15 hodin.

dočká hlavní hala. „Při rekonstrukci 
hlavní haly obsluhu klientů zajistíme 
na nově vzniklých přepážkách z první 
etapy přestavby a  zároveň na  dvou 
provizorních přepážkových pracoviš-
tích zařízených dočasně pro tuto pří-
ležitost,“ sdělila manažerka obvodu 
Jihlava Silvie Křivská.

Omezení nastane pouze pro kli-
enty, kteří si půjdou vyzvednout 
uloženou balíkovou zásilku. Nejdří-
ve však od ledna 2015 a o přesném 
termínu budou dle Křivské občané 
města včas informováni. Balíkové 
zásilky budou v tomto období uklá-
dány na  detašovaném pracovišti 

Česká pošta se rozhodla zrekonstru-
ovat svoji hlavní pobočku ve Žďáře 
nad Sázavou a  tím pro své klienty 
vytvořit příjemnější prostředí. Re-
konstrukce pošty proběhne ve dvou 
etapách a  měla by co nejméně 
zkomplikovat obsluhu klientů. 
K omezení otevírací doby nedojde.

V  první etapě, která již byla za-
hájena 1. prosince 2014, probíhá 
přestavba pravé části pošty, napra-
vo od hlavních dveří. Zde vzniknou 
tři nové specializované přepážky. 
Po dokončení první fáze rekonstruk-
ce bude od  začátku roku 2015 na-
vazovat druhá etapa a  proměny se 

pošty Žďár nad Sázavou 1, na Chel-
čického ulici 1. „Klienti, však mohou 
využít službu Změna ukládací pošty, 
kterou Česká pošta běžně svým klien-
tům nabízí, a  po  dobu rekonstrukce 
si změnit ukládací poštu. Tuto služ-
bu nabízí pošta bezplatně,“ doplnila 
Křivská.

„Předem děkujeme všem občanům 
za  jejich shovívavost a  pevně věříme, 
že tento krok povede ke  zkvalitnění 
služeb žďárské největší pošty,“ dodala 
Křivská.

(red)

Hlavní žďárská pobočka České pošty prochází rekonstrukcí

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2014 Aktuality
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Novoroční ohňostroj
Vítání Nového roku i  s  novoročním 
ohňostrojem proběhne poprvé 
za  zvuků zvonkohry 1. ledna 2015 
od 17.30 hodin na nově zrekonstru-
ovaném náměstí Republiky.
Při lednovém vítání Nového roku za-
zpívá pěvecký sbor Musica Sarensis, 
který letos slaví již 20 let od  svého 
založení a  má za  sebou stovky vy-
stoupení doma i  v  zahraničí. Jejich 
repertoár obsahuje snad všechny 
žánry, od  vážné a  klasické hudby 
přes lidovky, populár, jazz a  spiri-
tuály až k  hudbě duchovní. Poté 
budou následovat projevy zástup-
ců města, Kraje Vysočina a  dalších 
významných osobností,  nakonec 
Musica Sarensis zazpívá státní hym-
nu. V 18.00 hodin pak bude odpálen 
Novoroční ohňostroj.

Sáňkovací kopec
Městský úřad Žďár nad Sázavou, od-
bor životního prostředí informuje 
o skutečnosti, že na základě žádosti 
odboru komunálních služeb zdejší-
ho úřadu bylo povoleno a následně 
v  rámci výcviku hasičů, kteří musí 
absolvovat i  nácvik práce s  moto-
rovou pilou zrealizováno šetrné 
prokácení zeleně v  lokalitě Okružní 
dolní, v prostoru pod Domem klid-
ného stáří. Cílem tohoto prokácení 
bylo zlepšit podmínky pro bezpeč-
né zimní využití svahu pod cyklo-
stezkou pro zimní radovánky našich 
nejmenších obyvatel.

Více informací a  organizační sché-
ma úřadu naleznete na  webových 
stránkách města www.zdarns.cz

Panelová diskuze
Ve  středu 7. ledna 2015 proběhne 
od  18.00 hodin ve  velké zaseda-
cí místnosti MěÚ panelová disku-
ze na  téma Zapojování občanů 
do rozhodování o městě.
Diskuzi organizuje předseda komise 
Rozvoje města a životního prostředí 
Aleš Studený ve spolupráci s iniciati-
vou Žijeme Žďárem. Hlavní příspěv-
ky přednesou:
Petr Klápště, Nature Systems – 
Praktické zkušenosti se zapojová-
ním veřejnosti do  tvorby strategic-
kých dokumentů.
Lukáš Hanus, Anthropictures – Pří-
padová studie zapojení veřejnosti 
na Praze 14.
Aleš Studený, předseda komise 
Rozvoje města a  životního prostře-
dí Žďár nad Sázavou – Zapojení ve-
řejnosti do  tvorby strategie Žďáru. 
Všichni jste srdečně zváni.

Andělské zvonění
PO  Kultura Žďár a  Active – středis-
ko volného času Žďár nad Sázavou, 
vás všechny v tomto předvánočním 
čase srdečně zvou na  výstavu An-
dělské zvonění, paličkovaná krajka.
Výstava probíhá od 2. prosince 2014 
do 4. ledna 2015 ve výstavní síni Sta-
ré radnice ve Žďáře nad Sázavou. 
Vstupné: 
20 korun 
děti a důchodci 10 korun

1000 stavebních památek 
a jiných zajímavostí 
Novoměstska a Žďárska
Od  pátku 5. prosince 2014 je k  za-
koupení publikace Pavla Svobody 
vydávaná městem Žďár nad Sá-
zavou, 1000 stavebních památek 
a  jiných zajímavostí Novoměstska 
a  Žďárska, za  cenu 299 korun. Tato 
kniha byla již prezentována v  listo-
padovém čísle Žďárského zpravoda-
je. Knihu lze v případě zájmu zakou-
pit na těchto místech:
• Městská informační kancelář v bu-
dově MěÚ
• Regionální muzeum na Tvrzi
• Turistické informační centrum, 
Stará radnice
• Knihkupectví Kanzelsberger 
ve Žďáře nad Sázavou
• Knihkupectví Šemrincová

Stomatologická pohotovost
20. 12. 2014
MUDr.  Marie Chromá, Křižanov, 
zdravotní středisko, 566 543 287
21. 12. 2014
MUDr.  Ivo Chytrý, Libušina 174, 
Svratka, 732 642 160
24. 12. 2014
MUDr.  Jiřina Fialová, Náměstí Re-
publiky 65, Žďár nad Sázavou, 
604 334 823
25. 12. 2014
MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, 566 533 129
26. 12. 2014 
MUDr.  Ondřej Bartoš, Na  Městečku 
310, Nové Veselí, 566 667 236

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
INFORMUJE OBČANY

Adresa: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
Telefon informační kancelář MěÚ: 566 688 111
Provozní doba: 
pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin
úterý a čtvrtek od 7.00 do 15.00 hodin
pátek od 7.00 do 14.30 hodin
Úřední hodiny: 
pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin
úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin
pátek od 8.00 do 14.30 hodin
Číslo účtu pro platbu poplatku za komunální odpad: 264344325/0300

Městský úřad Žďár nad Sázavou, praktické informace

Uzávěrka lednového čísla
zpravodaje: 30. 12. 2014

Lednové číslo Žďárského
zpravodaje vyjde:
19. 1. 2015

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2014 Městský úřad informuje
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přes internet, nikdo přímo do terénu 
vyrážet nemusel. Krátce před zahá-
jením cvičení štáb dostal informaci, 
že nastala krizová situace u  koryta 
řeky Sázavy a  ve  Svratce. „Museli 
jsme řešit zadání, které oznamovalo, 
že došlo k  zatopení části města, což 
souvisí například i  s  evakuací obyva-
tel a  jejich nouzovým ubytováním,“ 
popsal situaci Šulc. Dalším řešeným 
problémem byla náhrada strženého 
mostu ve Svratce mostním provizori-
em ze zásob Státní správy hmotných 
rezerv. Během cvičení si žďárský kri-
zový štáb mohl ověřit metody a pra-
covní postupy spojené se zvládáním 
krizové situace, kterou může být na-
příklad právě povodeň, ale také po-
žár nebo jiná přírodní pohroma.

Úkolem krizových štábů bylo co 
nejrychleji zhodnotit rozsah způso-
bených škod, a  také určit jakou po-
moc od  kraje nebo Správy státních 

Krizový štáb ve  Žďáře nad Sáza-
vou měl 11. a  12. listopadu 2014 
pohotovost, musel řešit zaplave-
ní části města v okolí koryta roz-
vodněné řeky Sázavy a  náhradu 
strženého mostu ve  Svratce. Vše 
ale pouze cvičně v  rámci společ-
ného vnitrostátního cvičení Stát-
ní správy hmotných rezerv, které 
letos neslo název Zdroje 2014.

Cvičení bylo zaměřeno především 
na připravenost českých měst na kri-
zové situace, tentokrát spojené s po-
mocí při povodních. Do společného 
cvičení byla zapojena i  města z  Ji-
homoravského a  Plzeňského kraje. 
„Cílem akce bylo procvičit a  prohlou-
bit připravenost orgánů jednotlivých 
stupňů krizového řízení na  řešení kri-
zové situace,“ uvedl Josef Šulc z  kri-
zového řízení města ve  Žďáře nad 
Sázavou.

Štábní cvičení probíhalo pouze 

hmotných rezerv požadují.
Na  dvoudenní cvičení dohlížel 

rozhodčí, který činnost štábu sledo-
val a  hodnotil především ovládání 
a  využívání informačního systému. 
„Závěrečné hodnocení bylo kladné, 
bez zjištěných závažných nedostatků,“ 
dodal Šulc.

Při komunikaci se během krizové-
ho cvičení využíval speciální infor-
mační systém Krizkom, který zaved-
la právě Správa státních hmotných 
rezerv. „Všechny požadavky se pomo-
cí tohoto systému shromažďují v  na-
šem operačním centru, to umožňuje 
rychleji reagovat a  poslat potřebnou 
pomoc do  postižených míst,“ popsal 
fungování informačního systému 
Pavel Švagr, předseda Správy stát-
ních hmotných rezerv. „Pokud by 
na jaře přišly povodně, tak už na žád-
né zkoušení čas nebude,“ dodal Švagr.

(red)

Krizové štáby ve třech krajích řešily potíže při povodních

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2014 Aktuality
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Výstava betlémů
se koná 17.12 – 31.12.2014  v kapli svaté Barbory.

Otevřeno denně od 9-17 hodin.

Přijďte zhlédnout betlémy tradiční i netradiční, 
vyřezané od J. Běhala, M. Linharta a J. Jaroše.

Novinkou letošního roku jsou betlémy z písku 
ve fotografii od sochaře R. Živného.

inzerat2014.indd   1 14. 11. 2014   8:10:09

Hráli s velkou chutí
Kdo? Naši žďárští ochotníci. V polo-
vině listopadu odehráli hned dvě 
vystoupení úsměvné hry Sborovna 
od Jaromíra Břehového. Režie se bri-
lantně zhostili Jan Krška a Jiří Maruš. 
Koho pochválit dřív? Všechny role 
byly rozděleny tak, že doslova pro-
vokovaly charaktery jednotlivých 
představitelů. Ivan, učitel techno-
logie masa, vytlačovaný se svými 
lidskými potřebami (WC) kolegyně-
mi do  poschodí, ukrutně užitečný 
školník Ivan Kyncl s herectvím v krvi, 
stejně jako několik dalších členů 
jeho rodiny, přecitlivělá a  na  kom-
buše závislá učitelka Eva, představi-
telka Marie Nosková. Těžko vybírat. 

Vtipné dialogy, převážené pro-
hřešky pubertálních žáků učňovské 
školy odpovídaly až hrozivě skuteč-
nosti na  našich školách. Protekce, 
utlačování, mocné sponzoringy ně-
kterých rodičů, to jsou nezvladatel-
né problémy dnešní doby. Hodně 
úsměvných, vtipných situací, jemně 
vulgární, velmi akceptované diváky. 
Bohužel skutečnost v našem školství 
je někdy tíživější. Hra chce varovat 
všechny slušné a vzdělané lidi před 
stupiditou, drzostí a mocí peněz. To 
byl vzkaz divákům.

Po  společné závěrečné písni byli 
všichni oceněni spontálním potles-
kem diváků ve stoje. Bylo to opravdu 
milé představení Divadelního spolku 
Žďár nad Sázavou, který letos nastu-
doval čtyři hry pro dospělé a  jednu 
dětskou pohádku. Jen tak dál.

Irena Holoubková

Kouzlo Vánoc
Přijďte se seznámit s  tradičními horáckými adventními a  vánočními zvyky 
do Regionálního muzea. Na výstavě Kouzlo Vánoc, která probíhá od 2. pro-
since 2014 do 11. ledna 2015, nebudou chybět praktické ukázky štědrovečerní 
magie, včetně odlévání cínu, hádání budoucnosti a pouštění skořápek. Mož-
ná tudy proběhne i zlaté prasátko. Vánočně vyzdobená bude také expozice 
v Moučkově domě. Stanislav Mikule, Regionální muzeum

Musím říci, že jsem si velmi vážil toho, že mohu být součástí týmu paní Vostřežanské, který svatební obřady zabezpe-
čuje. Celých 20 let jsem měl díky své funkci radního pověření oddávat, což byla taková malá odměna v záplavě práce 
pro město. Bylo to krásné. Kolikrát jsem se zaposlouchal do skvělých hudebních výkonů muzikantů, až jsem málem 
zmeškal začátek své promluvy. Nemohu zapomenout na hudební virtuozitu Petra Němce, na všechny milé okamžiky 
v krásném prostředí. Byl jsem první, kdo začal oddávat na Zámku, v jízdárně i Konventu, v Kapli u Hendrychů, v altánku 
v Zahradě Vysočiny, u rybníka na Račíně, ale například i v ložnici, protože pan ženich byl nemocen. Oddávat jsem začal 
s velkou nervozitou už v roce 1994. Náš oddávací tým, tehdejší starosta Brychta, místostarosta Šenkýř, radní Němcová 
a Ptáček, si navzájem pomáhal, ale především s Mirkou Němcovou jsme se povzbuzovali, hledali vhodné verše a dá-
vali si ochutnat svatebního cukroví.

Proč mluvím v minulém čase? Člověk si má vybrat, nekandidoval jsem proto v komunálních volbách, ale jen v našem 
senátním obvodu. Proto dnes držím palce novým oddávajícím a přeji jim vše nejlepší. Děkuji všem z města za spolu-
práci a vám, kterým jsem možná zpříjemnil váš slavný svatební den, za pozorné naslouchání a důvěru, kterou jsem 
od vás dostal. Jaroslav Ptáček

Svatební obřady jsou jednou z dobrých vizitek města

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2014 Žďáráci píší do novin
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Nové vedení města nezačíná právě 
dobře. Hned na začátku porušuje ně-
kolik principů, které před volbami slí-
bilo občanům našeho města. Princip 
otevřenosti, komunikace, konsensu 
a dialogu. Výbory a komise obsazu-
je politicky, svoje kritiky z největšího 
opozičního klubu vytlačuje z  účasti 
na  kontrole. Jedno místo v  kontrol-
ním výboru je výsměchem všem ob-
čanům, kteří dali sociální demokracii 
hlas. Odmítání možnosti být kontro-
lován není zrovna správným krokem 
k otevřenosti a transparentnosti.

Na  sociální demokracii poprvé 
ležela v  minulém volebním období 
ta největší zodpovědnost za  řízení 
města a  myslíme si, že se nemáme 
za co stydět. Kdo v posledních letech 
sledoval vývoj ve Žďáře nad Sázavou 
a chodil jeho ulicemi, tak to v oblasti 
investic a rozvoje musí vidět. Do vo-
leb jsme šli s heslem Otevřeně a sluš-
ně.

Doba se mění

Eliška Krásnohorská si stěžovala 
Bedřichu Smetanovi, že v  opeře 
Šelma sedlák jsou věty jako: „Bo-
dejž by tě kráva trkla.“ nebo „Jen už 
nechytejme lelky.“ Na to jí v dopise 
skladatel odpověděl takto: „Mluva 
v  textu Dvořákovy opery je skuteč-
ně sprostá. Něco takového by se již 
nemělo trpět.“ 

Já vím, doba se mění a my se mě-
níme s  ní, ale ještěže se paní Eliška 
nedožila výroků současného pana 
prezidenta České republiky. To by 
stejně nepřežila.

Potřebuje 
společnost autority?

Závažnějším, protože méně nápad-
ným faktem než samotné vulgarity 
opilcovy, je, že je to další pobídka 
k  destrukci zbytků důvěry a  úcty 

Velmi nás samozřejmě mrzí, že 
nebudeme moci pokračovat v dlou-
holeté práci ve vedení města. Při de-
klaraci ŽŽM, že nejdůležitější je názor 
občana, jsme přesvědčeni, že není 
jasnějšího vyjádření než ve volbách. 
Proto jsme od  začátku deklarovali, 
že nebudeme hledat cesty jak ŽŽM 
obejít, ale podle vůle občanů nabízí-
me spolupráci. Odpovědí nám bylo 
mlčení. O  jmenovitém složení rady 
jsme se nakonec dověděli až z tisku.

Je to poprvé v historii tohoto měs-
ta po  roce 1989, kdy v  radě nesedí 
jeden z  nejsilnějších klubů zastupi-
telstva. Je to poprvé, kdy tato rada 
nevznikla na  půdorysu dohody nej-
silnějších partnerů, ale také partne-
rů, kteří dostali největší a  nejsilnější 
důvěru od občanů. Je to poprvé, kdy 
rada nevznikla na tomto principu, ale 
na  půdorysu – ten nemá rád toho, 
ten zase toho, ten se chce pomstít 
tomu a  ten zase někomu jinému. 

k institucím našeho státu. Když pres-
tižní reprezentační roli nás všech 
doma i v zahraničí dehonestuje její 
kuriosní představitel.

Ono obecně inspirativní lidi – hod-
né následování, ať už více v duchov-
ním či občanském bytí jsme vždy 
potřebovali a potřebujeme v každé 
době. Podmínkou je, že ta autorita 
je přirozená, zasloužená, opravdová 
a že většina lidí je dospělá a otevře-
ná tomu ji uznat. Falešně rovnostář-
ská představa, že se obejdeme bez 
takových respektovaných jedinců 
a  ctěných vzorů je nejen dětinská, 
ale i  nebezpečná. Zejména v  krizo-
vých dobách. Toto selhání, ale bo-
hužel provází lidstvo od  nepaměti. 
To je taky fakt.

 

Radek Černý, 
radní města za ODS

Vznikla na pocitech, na osobních an-
tipatiích a nebo vůli se někoho zba-
vit. A to je velmi špatně.

Sociální demokraté odcházejí 
do  opozice. Budeme velmi kritičtí 
a budeme velmi pečlivě kontrolovat 
všechny sliby, které především stra-
ny ŽŽM a ANO slíbily voličům a ob-
čanům města. To ale neznamená, 
že budeme opozicí za každou cenu. 
Chceme rozvoj města a  podpoříme 
všechny návrhy, které budou městu 
prospěšné a  nezatíží zbytečně jeho 
rozpočet.

Děkujeme všem voličům ČSSD 
za podporu a občanům města přeje-
me rozvíjející se moderní město pro 
všechny generace. Samozřejmě jim 
také v tomto období přejeme klidné 
a příjemné svátky vánoční a vše nej-
lepší, hodně zdraví, štěstí a mnoho sil 
v  novém roce 2015.

Klub ČSSD Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou

Sociální demokraté ve Žďáře chtějí rozvoj města,
v opozici budou velmi kritičtí

GLOSY Radka Černého Ptejte se svých zastupitelů

Všichni zastupitelé našeho města 
mají možnost vyjadřovat se v  ade-
kvátním rozsahu k  libovolným té-
matům. V  případě že i  vás zajímá 
některé konkrétní téma a rádi byste 
si ve  Žďárském zpravodaji přečetli 
názory některých zastupitelů, zašle-
te svůj námět do redakce Žďárského 
zpravodaje.
zdarskyzpravodaj@zdarns.cz

Žďáráci píší do noviny

Upozorňujeme tímto všechny ob-
čany Žďáru nad Sázavou, že i  oni 
se mohou od 1. února 2015 podílet 
na  tvorbě obsahu Žďárského zpra-
vodaje. V  nové rubrice Žďáráci píší 
do  novin, bude nově prostor pro 
vaše krátké články týkající se dění 
ve  městě, povídky, básně, fejetony 
či glosy. V  lednovém čísle zpravo-
daje se o této možnosti dozvíte vše 
podstatné.

(red)

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2014 Slova zastupitelů města 
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Program příspěvkové organizace Kultura Žďár, prosinec 2014

Ve  čtvrtek 20. listopadu 2014 byla 
na  Biskupském gymnáziu ve  Žďá-
ře nad Sázavou oficiálně otevřena 
nová moderní přírodovědná labo-
ratoř. Byla pořízena z projektu Výzva 
pro budoucnost, jehož realizátorem 
je Kraj Vysočina a Bigy je jeho part-
nerem. „Součástí tohoto projektu 
jsou i nově vytvořené mosty mezi vě-
deckými institucemi v  České repub-
lice, vysokými školami, Biskupským 
gymnáziem a základní školou,“ sdělil 
projektový koordinátor Jan Marek. 

Náklady na vybudování a vybavení 
nové laboratoře dosáhly téměř tři 
miliony korun a  laboratoř se stala 
součástí Newtonova vzdělávacího 
centra, které bylo již dříve na  Bis-
kupském gymnáziu vytvořeno pro 
talentované studenty, aby měli 
možnost své nadání dále rozvíjet, 
a  to jak v  přírodovědných vědách, 
tak i v humanitních oborech. 

Slavnostní akce se zúčastnila více 
než stovka lidí. Na  úvodní projek-
ci promluvili zástupci Kraje Vyso-

čina i  města Žďáru nad Sázavou. 
Z  Washingtonu přicestoval Martin 
Herman, garant programu pro ta-
lentované studenty pro ČR a  SR, 
představitel fondu American Fund 
for Czech. Doprovázela ho Jeanne 
Bočková, zakladatelka centra pro 
talentovanou mládež. Slovo dostali 
také vědečtí pracovníci Akademie 
věd ČR a zástupci Univerzity Karlovy 
Hradec Králové a  Masarykovy Uni-
verzity Brno, kteří vedou stáže stu-
dentů ze žďárského Bigy. 

Součástí celé akce bylo i předsta-
vení studentů, kteří se projektových 
aktivit účastní a  rozšiřují své zna-
losti prostřednictvím účasti na  stá-
žích, nebo na  vzdělávacích on-line 
kurzech americké Johns Hopkins 
University. „Podpora talentovaných 
studentů je jednou ze základních 
vzdělávacích strategií Biskupského 
gymnázia. Nová moderní laboratoř 
se stává dalším prostředkem k  jejímu 
naplnění,“ sdělila zástupkyně ředi-
tele pro výchovu a vzdělávání Iveta 
Dlouhá.

(red)

Foto: Nikola AdlerováSlavnostní otevření přírodovědné laboratoře

Žďárské Bigy oficiálně představilo novou laboratoř

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2014 Aktuality/Kultura
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Největším oddělením žďárské poli-
kliniky je rehabilitace (RHB). Pracuje 
zde 11 fyzioterapeutek, jedna zdra-
votní sestra a jedna školená pracov-
nice pro fyzikální terapii. Oddělení 
se nachází ve žlutém patře v suteré-
nu polikliniky. Pro zvýšení komfor-
tu pacientů se sem letos přesunula 
i cvičebna č. 4, která byla ve 3. patře.
„Rehabilitace je činnost, jejímž cílem je 
optimální znovuobnovení fyzických, 
psychických, sociálních a  pracovních 
schopností jedince, které byly sníže-
ny v  důsledku úrazu či onemocnění,“ 
sdělila vedoucí oddělení Martina 
Topinková.

Při léčebné tělesné výchově jsou  
ve  žďárské poliklinice využívány 

různé metody, například měk-
ké a  mobilizační techniky, cvičení 
podle Brugger konceptu, meto-
dy dle Mojžíšové, senzomotorická 
stimulace, reflexní nebo vazivová 
masáž a  další. „Cvičíme individuálně 
i ve skupinách v moderně vybavených 
cvičebnách za  použití široké škály 
rehabilitačních pomůcek. Nabízíme 
i  širokou škálu fyzikální terapie, tedy 
léčbu pomocí nízko a středofrekvenč-
ních proudů, ultrazvukovou terapii, 
magnetoterapii, presoterapii, lokální 
kryoterapii, diatermii, rašelinové zá-
baly a  inhalaci. Jako doplněk léčby 
využíváme vodoléčebné procedury,“ 
dodala Topinková.

V letošním roce prošlo oddělením 
RHB již téměř 4  000 pacientů a  kli-
entů. Většina z  nich sem míří tzv. 
na předpis, jsou odesláni odborným 
lékařem. Ostatní vyhledali RHB sami 
a za svoji léčbu si zaplatili. „Od roku 
2012 nabízíme i  odpolední provoz, 
takže jsme schopni vyjít vstříc všem 
klientům,“ sdělil ředitel polikliniky 
Michal H. Zrůst. „Každoročně se naše 
fyzioterapeutky dál vzdělávají. Aby-
chom udrželi krok s  nejmodernějšími 
metodami v  této oblasti, investuje-

me pravidelně finanční prostředky 
i do nejrůznějších školení. Naše zkuše-
nosti se snažíme předávat dál. Napří-
klad v  loňském roce proběhlo školení 
zaměstnanců MěÚ a  městské policie 
s  názvem Vliv pracovního prostředí 
na  pohybový aparát,“ dodal Zrůst. 
„Naši pracovníci předávají poznatky 
z  oboru ošetřovatelkám z  pečovatel-
ské služby a každoročně nás v průbě-
hu jara navštěvují studenti místní SZŠ 
a  VOZŠ. Mohou tak nahlédnout pod 
pokličku práce fyzioterapeuta,“ dopl-
nil Zrůst.

Úspěch RHB nezáleží jenom 
na  dobrém vybavení oddělení 
a na odborných znalostech fyziote-
rapeutů, ale především na  vzájem-
né spolupráci a  chuti klientů něco 
změnit. „Naším posláním je pomoci 
klientům zpět k aktivnímu životu. Pa-
cienti ale musí mít na  paměti, že jde 
především o jejich zdraví a bez aktivní 
účasti na  rehabilitaci bude výsledek 
jen poloviční,“ doplnila Martina To-
pinková. „Všem pacientům a  klien-
tům přejeme v  příštím roce mnoho 
štěstí a  rok prožitý v  plném zdraví,“ 
popřál Zrůst.

(red)

Policie ČR Žďár nad Sázavou.
Na prohlídky bytů na Brodské uli-

ci ve Žďáře se policisté připravovali 
přes měsíc a  účastnili se jich nejen 
místní policisté, ale také krajský 
psovod se speciálně vycvičeným 
psem. Domovní prohlídky byly pro-
vedeny za účasti Okresních státních 
zástupců.

Během akce policisté nikoho ne-
zadrželi. Orientační testy sice proká-
zaly, že se s největší pravděpodob-
ností jedná o  marihuanu, nicméně 
policie čeká na výsledky odborných 
expertýz, které ukáží kolik účinné 
látky THC materiál obsahuje. „Je zde 
předpoklad, že se bude trestně stíhat 
asi pět osob, jedna osoba bude po-
stihnutá za přestupek,“ doplnil Uhlíř.

(red)

Přes tři desítky policistů se v  úterý 
18. listopadu 2014 účastnily domov-
ních prohlídek kvůli drogám. Cel-
kem prohledali sedm bytů, v  šesti 
z  nich policie našla dohromady 
1  300 gramů sušiny rostlinného 

materiálu. „Realizace domovních 
prohlídek byla prováděna na základě 
stížností občanů, podaných na měst-
ský úřad, a také na základě vlastního 
šetření policie,“ uvedl Radek Uhlíř ve-
doucí oddělení obecné kriminality 

Policejní zásah na drogy na sídlišti ve Žďáře

Kriminální policie hledala na žďárském sídlišti drogy

Rehabilitačním oddělením polikliniky prošlo letos 4 000 klientů

Nová rehabilitační cvičebna č. 4
Foto: archiv polikliniky

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2014 Aktuality
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Kronika Města
Žďáru nad Sázavou

Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke  dni 
27. listopadu 2014 
celkem 21  653 občanů, přihlášených 
k trvalému pobytu.

Děti narozené v září 2014 
Marek Břečka 3. 9. ZR 2
Richard Kováč 4. 9. ZR 3
Eliška Němcová 4. 9. ZR 3
Kateřina Kovářová 9. 9. ZR 4
Filip Němeček 9. 9. ZR 2
Michael Šimon 9. 9. ZR 2
Emma Zachrlová 11. 9. ZR 3
Jan Litochleb 13. 9. ZR 4
Anna Staňková 15. 9. ZR 3
Marek Sobotka 19. 9. ZR 2
Lucie Papoušková 23. 9. ZR 3
Nikola Pošvicová 23. 9. ZR 3
Marek Vítek 25. 9. ZR 5
Pavla Břečková 17. 9. Veselíčko

Životní jubilea v prosinci 2014

Marie Němcová 1. 12. 85 let ZR 6
Hilda Slováková 4. 12. 80 let ZR 3
Věra Krejsová 6. 12. 91 let ZR 1
Evžen Pelar 11. 12. 80 let ZR 4
Jarmila Michálková 14. 12. 91 let ZR 3
Eva Pavlasová 24. 12. 80 let ZR 6
Františka Fialová 25. 12. 94 let ZR1

Srdečně gratulujeme!

Podnik přátelský 
rodině 2014
Kraj Vysočina ve  spolupráci s  Hos-
podářskou komorou Kraje Vysočina 
vyhlašuje 1. ročník soutěže Podnik 
přátelský rodině 2014.

Pomáháte svým zaměstnancům 
zvládat práci i rodinu? Usilujete o to, 
aby vaši zaměstnanci byli výkonněj-
ší, ale také spokojení a  loajální? Za-
slouží si váš podnik ocenění v  této 
oblasti? Zúčastněte se prestižní sou-
těže a staňte se vzorem pro ostatní. 
Soutěž je určena zaměstnavatelům 
se sídlem na  území Kraje Vysoči-
na. Registrace do  soutěže probíhá 
do 30. prosince 2014. Více informací 
naleznete na stránkách
www.kr-vysocina.cz/socialni-portal

Posláním Azylové ubytovny je zajiš-
tění dočasného ubytování mužům, 
především ze Žďáru nad Sázavou, kteří 
se ocitli v tíživé životní situaci a ztratili 
bydlení. Pro nadcházející zimní obdo-

Česká filharmonie připravila předvánoční unikátní přímý přenos do kin české 
provenience. Rybovu Českou mši vánoční v Rudolfinu, kterou bude řídit šéf-
dirigent tělesa Jiří Bělohlávek, tak budou moci všichni milovníci vážné hudby 
vidět v přímém přenosu v sobotu 20. prosince 2014 od 14.45 hodin i v Kině 
Vysočina. V sále již budete moci zasednout od 14.30 hodin a zažít tak auten-
tickou přípravu na koncert spolu s návštěvníky pražského Rudolfina.

Chybět nebude ani přestávka, kdy se můžete občerstvit na baru kina vá-
nočním punčem či jinými nápoji. Pevně věříme, že tento krásný koncert bude 
ojedinělým adventním zážitkem a  umožní vám nastolit tu pravou předvá-
noční atmosféru.

Česká filharmonie je světově uznávaným orchestrem, patří tak k absolutní 
koncertní špičce, a je tedy přirozené, že se projektem satelitních přenosů při-
blíží stejně renomovaným zahraničním tělesům. Vánoce jsou ta pravá chvíle 
nabídnout divákům v kinech v HD kvalitě a špičkovém zvuku také obsah vy-
sílaný z České republiky.

Příspěvková organizace Kultura Žďár

bí platí v  Azylovém domě rozšířená 
nabídka služeb pro případ mrazivých 
dnů a nocí.

I v případě zcela naplněné kapacity 
ubytovny mohou osoby bez přístře-
ší (muži i  ženy) přečkat mrazy v  teple 
ubytovny, a to přes den, ale také v noci.

Zázemí ubytovny jim umožní pro-
vést základní osobní hygienu, k dispo-
zici je pro ně mýdlo a  ručník, a  bude 
jim poskytnuto základní ošacení. Dále 
pro ně bude připraven horký čaj a po-
lévka. Tyto služby budou poskytová-
ny zdarma. Azylový dům je schopen 

poskytnout tuto mimořádnou službu 
přibližně dům je schopen poskytnout 
tuto mimořádnou službu přibližně 
dvaceti zájemcům nad kapacitu uby-
tovny denně.

Azylová ubytovna je financována 
z  individuálního projektu s  názvem 
Podpora vybraných sociálních služeb 
na  území Kraje Vysočina, individuální 
projekt 2, který byl spolufinancován 
Evropským sociálním fondem pro-
střednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a  zaměstnanost a  stát-
ním rozpočtem.  Karel Veselý

Azylová ubytovna ve Žďáře je na zimu připravena

Přímý přenos České mše vánoční 
v Kině Vysočina
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pondělí 18. – středa 24. prosince 2014 
(denně mimo nedělí) 
6:30  kostel sv. Prokopa 
RORÁTNÍ MŠE SVATÁ 
 
sobota 20. prosince 2014  
7:30  bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
ADVENTNÍ RORÁTY s průvodem dětí s lampami 
9:00  křížová chodba při bazilice N. P. Marie 
SPOLEČNÉ VYŘEZÁVÁNÍ MĚSTSKÉHO BETLÉMA 
20:00 Jazzmine club 
Vánoční besídka s Jendou Novákem 
21:00 kulturní centrum Batyskaf 
Ples v Batyskafu 
 
pátek 19. – neděle 21. prosince 2014 
pá 18:00; so, ne 14:00  Městské divadlo 
OSTROV POHODY 
Pátek  
18:00 ALJAŠKA 
19:00 Sůl, země a blbá ovce 
Sobota  
14:00 Začarovaný vůl, pohádka 
15:15 Vánočníček, vánoční pohádka 
16:30 Rytířské povídání o princi Bajajovi 
17:30 Sousedská pohádka 
18:00 Tříkrálová hra, MŠ Haškovi 
19:30 Poslechovka – pocta Martinu Řehořovi 
Neděle 
14:00 Kocour v botách 
15:15 Bude zima bude mráz… 
16:00 Hrnečku vař aneb dvě pohádky pro mlsné   
jazýčky 
17:00 Pojďme spolu do Betléma 
17:45 Esence šermu, Historický šerm Flamberg 
 
neděle 21. prosince 2014 
7:30, 10:30, 18:00  kostel sv. Prokopa 
9:00  bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
IV. NEDĚLE ADVENTNÍ 
mše svatá s rozdáváním Betlémského světla 
 
pondělí 22. prosince 2014 
20:00  KC Batyskaf 
VÁNOČNÍ CIMBÁLOVKA 
 
středa 24. prosince 2014, Štědrý den 
16:00  kostel sv. Prokopa (mše svatá pro děti) 
VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ 
17:00  Troubení z věže 
21:00  bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ 
J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře“ (FONS) 
24:00  kostel sv. Prokopa 
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ 
Jan Kypta z Telče: Pastorální mše česká 
(Chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr ZUŠ) 
 
čtvrtek 25. prosince 2014 
7:30, 10:30 (J. Kypta z Telče: Pastorální mše česká) 
18:00  kostel sv. Prokopa 
9:00  bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
14:00  kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
POŽEHNÁNÍ NOVÝCH ČÁSTÍ ŽĎÁRSKÉHO BETLÉMA 

14:00-17:00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
OTEVŘENÁ BAZILIKA PRO VEŘEJNOST 
21:00  KC Batyskaf 
VÁNOCE S FUGOU 
 
pátek 26. prosince 2014 
7:30 (se scholou mladých), 10:30  kostel sv. Prokopa 
9:00  bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
SV. ŠŤĚPÁNA, JÁHNA A MUČEDNÍKA 
17:00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
FONS – ZPÍVEJ V ČASE VÁNOČNÍM 
 
sobota 27. prosince 2014 
8:00  bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM SVATOJÁNSKÉHO VÍNA 
15:00 kostel sv. Prokopa 
PS SVATOPLUK – VÁNOČNÍ KONCERT 
 
21:00 kulturní centrum Batyskaf 
FREE PARTY 
neděle 28. prosince 2014 
9:00  bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
MŠE SVATÁ s obnovou manželských slibů 
MUSICA SARENSIS, C-VOX – Missa brevis (J. Pavlica) 
15:30  kostel sv. Prokopa 
MUSICA SARENSIS, C-VOX a Komorní smyčcový 
orchestr Fénix (Praha) – Vánoční koncert  
pondělí 29. prosince 2014 
18.00 Sokolovna, Svaz důchodců ČR 
SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ 
Knihovna M. J. Sychry, pobočka Nádražní 
ADVENTNÍ ZASTAVENÍ, Vánoční zvyky a obyčeje, 
kvízy a doplňovačky pro děti 
 
středa 31. prosince 2014 
16:00  kostel sv. Prokopa 
23:00  kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
SV. SILVESTRA, PAPEŽE 
mše svatá na poděkování za uplynulý rok 
 
čtvrtek 1. ledna 2015 
7:30, 10:30, 18:00  kostel sv. Prokopa 
9:00  bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 
17:30  náměstí Republiky 
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
 
neděle 4. ledna 2015 
7:30, 10:30, 18:00  kostel sv. Prokopa 
II. NEDĚLE VÁNOČNÍ 
9:00  bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
Jan Kypta z Telče: Pastorální mše česká 
(Chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr ZUŠ) 
 
pátek 9. ledna 2015 
Dům kultury 
PLES STŘEDNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY 
 
pátek 16. ledna 2015 
Dům kultury 
PLES BISKUPSKÉHO GYMNÁZIA 


