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I takové kapry letos vydal Horní rybník
V říjnu vylovili rybáři městský Horní rybník. Na výlov se přišlo podívat mnoho školáků 
 i předškoláků. K podzimu na Vysočině výlovy rybníků prostě patří. 
foto: Nikola Adlerová
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
podzim se pomalu nachyluje, za-

hrádky jsou zazimované a do našich 
domovů i za výlohy obchodů se poma-
lu stěhuje doba adventní.  S blížícím 
se závěrem roku přichází nejen doba 
bilancování, ale také příprava plánů  
a záměrů pro příští rok.

Podobně je na tom i naše město. Od 
října se rozjely práce na rozpočtu měs-
ta pro rok 2016. K této věci přistupuje-
me zodpovědně a chceme, aby vyna-
ložené náklady byly co nejefektivnější.  
Je však třeba říct, že doba velkých in-
vestic v řádu desítek milionů korun, 
je v tuto chvíli za námi. V předchozím 
volebním období, tedy v letech 2010 
až 2014, se snížily rezervy města o více 
než 250 milionů korun, a to hlavně v 
souvislosti s novým mostem na Klafar 
a vybudováním Relaxačního centra. 
Taková je realita, a pokud si naše měs-
to má zachovat dostatečnou rezervu, 
musí nyní dvakrát vážit, které investice 
budou potřeba. Tato situace však na 
druhou stranu dává prostor soustředit 
se na drobnější aktivity, které pomá-
hají s problémy přímo ve čtvrtích, kde 
žijeme.

V polovině listopadu byla uvede-
na do provozu první část žďárského 
obchvatu a nyní se dokončuje rekon-
strukce Neumannovy ulice.  Chtěl bych 
vám všem poděkovat za trpělivost, kte-
rou jste s těmito stavbami a s dopravní-
mi omezeními měli. Věřme, že nyní se 
cestování autem po našem městě zase 
trochu usnadní.

Závěrem mi dovolte, abych vám 
popřál do adventního času klid, mír, 
pohodu a žádný stres z vánočních „po-
vinností“. Přeji si, abyste i v budoucnu 
vnímali město jako partnera, který 
vám může v řadě věcí pomoci, nikoli 
jako protistranu či soupeře. Mějme na 
paměti, že společně můžeme dosáh-
nout vytyčených cílů snáze. Ať se nám 
tedy (nejen) o Vánocích v našem městě 
dobře žije.

 Zdeněk Navrátil

Výrazné změny jízdních řádů MHD 
nás v letošním roce nepotkají

V městské hromadné dopravě se v 
uplynulých letech po zpravidla nemě-
nilo až na výjimky nic. Ani letos tomu 
nebude jinak. V minulosti byly řešeny 
pouze nenadálé situace nebo pro-
blémy související se smlouvou o dílo, 
respektive s jejími dodatky, které se 
podepisují vždy k 1. lednu příslušné-
ho roku. Změny jízdních řádů, v přípa-
dě, že nějaké mají nastat, se provádí 
k celostátnímu termínu změn jízdních 
řádů, tedy většinou k 10. prosinci pří-
slušného roku. 

„Dopravce využil k datu změn jízdních 
řádů v loňském roce možnost danou zá-
konem a předložil dopravnímu úřadu pro 
MHD návrh jízdních řádů s platností na 
dva roky, tedy až do 10. prosince 2016. 
Protože dopravní úřad neshledal důvody 
pro neschválení, tak jízdní řády schválil  
s prodlouženou platností,“ sdělil pracov-
ník odboru komunálních služeb Miloslav 
Dvořák. „V minulém roce proběhl přesun 
části spojů z linky 4A na linku 4B, čímž se 
zlepšila dopravní obslužnost sídliště Vodo-
jem, další změny byly již kosmetické, jako 
například změny v časování nebo změny 
v negativních značkách některých spojů,“ 
připomněl loňské změny Dvořák. V pří-
padě, že by v příštím roce nastala potře-
ba něco měnit, řešila by se jen konkrétní 
linka. V MHD jdou totiž měnit jízdní řády 
prakticky k libovolnému datu. 

Pro rok 2016 není prozatím jasné, zda 
se ke změnám přistoupí, několik žádostí 
a připomínek ale městský úřad již řeší. K 
zásadnějším změnám by příští rok patr-
ně nemělo dojít. „Pracovní skupina pro 
zefektivnění MHD musí nejprve vyhodno-
tit všechny výstupy z průzkumu, který ve 
městě v současné době probíhá, a další as-
pekty ze SWOT analýzy a zaslaných připo-
mínek od občanů, tak aby změny systému 
byly co nejvíce přizpůsobeny současným 
potřebám a trendům,“ doplnil Dvořák. 

Průzkum cestování na území města 
Žďár nad Sázavou byl prodloužen až 
do 20. listopadu 2015. Do průzkumu se 
tedy občané mohou stále ještě zapojit, 
a to vyplněním on-line dotazníku, kte-
rý naleznou v aktualitách na webových 
stránkách města www.zdarns.cz. „Hlav-
ním účelem dotazníku je zjistit přepravní 
potřeby obyvatel města a dalších obyva-
tel přijíždějících do města za prací nebo 
jinými účely. Zjištěné výsledky se následně 
zpracují a výsledné dopravní proudy bu-
dou co nejvíce zohledněny při dalším roz-
voji MHD ve Žďáře,“ sdělil Dvořák, který 
je rovněž členem pracovní skupiny pro 
zefektivnění MHD. Součástí průzkumu 
bude i zjišťování pohybu cestujících v te-
rénu. Vyškolení pracovníci budou prová-
dět evidenci vystupujících cestujících na 
jednotlivých zastávkách. Tento terénní 
průzkum proběhne ve dnech od 23. do 
27. listopadu ve všech linkách městské 
hromadné dopravy.

 V průběhu roku probíhala běžná 
údržba infrastruktury MHD, označníků 
zastávek, čekáren a tak dále. V souvislos-
ti s opravou povrchů ulice Neumannova 
je nyní rekonstruována zastávka MHD, 
která bude nově osazena tzv. kasselský-
mi obrubami. Na zastávce bude prove-
dena povrchová úprava, nově přibude 
také čekárna a nový označník. V příštím 
roce se plánuje rekonstrukce zastávek 
Zámek a připravuje se instalace čekáren 
na zastávku Jamská I.   

 (red)

starosta města
Zdeněk Navrátil Informační setkání žadatelů o po-

skytnutí dotace z vyhlášených do-
tačních programů města Žďár nad 
Sázavou pro rok 2016 se bude konat  
9. prosince 2015 v 16.00 ve velké zase-
dací místnosti zastupitelstva města. 

Setkání bude cíleno především na 
upozornění a projednání opakovaných 

chyb ve vyúčtování a v podaných žá-
dostech dotačních programů vyhlá-
šených městem Žďár nad Sázavou.   
V průběhu jednání budou žadatelé 
rovněž seznámeni s nově vyhlášený-
mi dotačními programy města pro rok 
2016. Na závěr proběhne diskuse k da-
ným tématům.  (ošks)

Informační setkání žadatelů 
o poskytnutí dotace v roce 2016
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Co je nového? Aneb poznámky z rady 
Drobné investice a opravy

Nejenom velké investice tvoří měs-
to. Každoročně proběhnou desítky 
drobných investic a oprav. V následují-
cích dnech se mohou Žďáráci těšit na-
příklad na nové autobusové zastávky 
u firmy TOKOZ a na průmyslové zóně. 
Připravuje se i výměna dožilé dřevěné 
vozovky na mostě cyklostezky za fot-
balovým stadionem. A mnoho dalších 
jiných oprav, kterých si zpravidla ani 
nevšimneme, ale bez této mravenčí 
práce by se život ve městě neobešel. 

Alternativní škola

Ke čtyřem velmi kvalitním a často 
oceňovaným základním školám zřizo-
vaným městem přibude ve Žďáře nad 
Sázavou malá alternativní školička Na 
Radosti. Jejím zřizovatelem však nebu-
de město, ale spolek PlyneTo. Žďár nad 
Sázavou se tak stane teprve druhým 
městem v Kraji Vysočina, ve kterém 
bude možno nalézt více alternativ zá-
kladního vzdělání. 

Rozpočet pro rok 2016

Rada města se začala zabývat rozpo-
čtem na následující rok. Cílem radních 
je, aby tento rozpočet byl vyrovnaný.

V současnosti probíhá soupis všech 
dětských hřišť, drobných sportovišť, 
pískovišť a jiných volnočasových za-
řízení, které se nacházejí na území 
města. Následně každý rok dojde ke 
kompletní obnově dvou až tří těchto 
drobných dětských království. 

Radek Zlesák, radní a zastupitel města Žďár nad Sázavou

Pojďme společně rozsvítit vánoční smrk
na náměstí Republiky 

V minulém roce jsme advent vítali 
výjimečně, kvůli rekonstrukci ná-
městí Republiky, u Domu kultury. 
Letos se tato příjemná událost ode-
hraje klasicky na náměstí. Přijďte 
společně oslavit příchod adventu, 
první adventní neděli 29. listopadu 
v 16.00 hodin.

Co je adventní doba a jaká by 
měla být příprava na vánoční svát-
ky nám přiblíží faráři obou žďárských 
farností Římskokatolické církve,  
a to Tomáš Holý a Vladimír Záleský 
a farář církve Českobratrské evan-
gelické Petr Gallus. Po projevech zá-
stupců města zazpívá pěvecký sbor 
C-VOX. Příchod adventu společně  
následně oslavíme slavnostním rozsví-
cením vánočního stromu, které pro-

běhne v 16.45 hodin. Přijďte se v  tom-
to předvánočním čase zaposlouchat 
do adventních písní a slov.

Advent, tak jak ho známe, začíná 
čtvrtou neděli před Štědrým dnem, 
trvá 22 až 28 dní a může připadnout na 
jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem 
a 3. prosincem.

Zdeněk Navrátil
starosta města

Jaroslav Kadlec
vedoucí odboru komunálních služeb

Martin Kunc
vedoucí městské policie

Petr Krábek
vedoucí odboru sociálního

Josef Klement
místostarosta města

Zdeněk Kubík
vedoucí dopravního inspektorátu

Zástupci města:Setkání s vedením města: Vše, co Žďáráky tíží

Přijďte s vedením města prodiskutovat své nápady, připomínky a vize, 
tentokrát na libovolné téma. Společného setkání a následné diskuze se 
zúčastní i další hosté z řad vedoucích odborů městského úřadu a zástupci 
městské a dopravní policie.

Setkání se uskuteční ve středu 2. prosince 2015 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti rady města na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou.

„Vážení spoluobčané, čeká nás poslední Setkání s občany v letošním roce. Budeme 
velmi rádi, pokud si uděláte čas i v předvánočním shonu a přijdete prodiskuvat 
témata, která vás tíží. Váš názor je pro nás důležitý, proto budou Setkání s občany 
pokračovat i v přístím roce.“

Zdeněk Navrátil
starosta města

Kraj Vysočina zve veřejnost na první kon-
zultační schůzky k problematice Kotlí-
kových dotací. Chcete se dozvědět více  
o podmínkách získání dotací na nové 
kotle, způsobech podání žádostí, systé-
mech proplácení dotací, termínech vy-
hlášení výzev? Chcete vědět, který kotel 
za dotace pořídit nebo kdo vám s vyří-
zením dotace poradí? Máte další, zatím 
nezodpovězené otázky kolem Kotlíkové 
dotace, na které hledáte odpověď? 
Přijďte se nás zeptat!

Informační schůzka pro žadatele se 
uskuteční 11. prosince 2015 v 16.00 ho-
din na Městském úřadě ve Žďáře nad Sá-
zavou, Žižkova 227/1 ve velké zasedací 
místnosti.
Kontaktní osoby v pracovních dnech:
Odbor regionálního rozvoje Krajského 
úřadu Kraje Vysočina: Jan Jež a Stanislava 
Lemperová, jez.jan@kr-vysocina.cz; 
lemperova.s@kr-vysocina.cz
tel. 564 602 563           (red)

Kotlíkové dotace 

Rozsvícení vánočního stromu 2014  Foto: adl
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Jak se stát Žďárákem? 
aneb Informace o změně místa trvalého pobytu 

Uvažujete o změně místa trvalého pobytu? Jaké výhody to přináší a co musí žadatel splňovat? Na tyto a několik dal-
ších otázek přinášíme odpovědi v rozhovoru s pracovnicí odboru sekretariátu tajemníka a vnitřních věcí Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, Lucií Kolbábkovou, která má změny místa trvalého pobytu v kompetenci.

Kolik může mít jeden občan míst 
trvalého pobytu? A kde může být  
k trvalému pobytu přihlášen? 

Občan může mít pouze jedno místo 
trvalého pobytu na území ČR, a to v ob-
jektu, který je určen k bydlení, ubytová-
ní nebo rekreaci. Tento objekt musí být 
označen popisným, evidenčním nebo 
orientačním číslem.

Jaký přínos má pro město jeden ob-
čan přihlášený zde k trvalému poby-
tu? 

Každý trvale přihlášený občan přispěl 
do rozpočtu města svým podílem daňo-
vých příjmů sdílených se státním rozpo-
čtem za rok 2014 částkou 9 756 korun. 
Přínos každého nově přihlášeného obča-
na do konce letošního roku se pak proje-
ví v daňových příjmech rozpočtu města 
roku 2017.

Jaké výhody může občan využívat, v 
případě, že žije ve městě, kde je při-
hlášen k trvalému pobytu? 

Občané, kteří se zdržují ve Žďáře, ale 
trvalý pobyt mají v jiném správním ob-
vodu (např. Velké Meziříčí, Brno... ), zde 
nemohou vyřizovat záležitosti, které se  
vyřizují dle místní příslušnosti, například 
cestovní doklady nebo řidičský prů-
kaz. Také sociální příspěvky se vyřizují 
dle místa trvalého pobytu. Občan tedy  

 
ušetří čas i peníze a nemusí kvůli běžným 
záležitostem cestovat do jiného města.

Kdo může požádat o změnu trvalé-
ho pobytu?

O změnu trvalého pobytu může požá-
dat sám za sebe občan ČR starší 15 let. Za 
občana mladšího 15 let pak musí žádat 
jeho zákonný zástupce, popřípadě pěs-
toun. Za občana zbaveného způsobilos-
ti k právním úkonům nebo za občana, 
jehož způsobilost k právním úkonům 
byla rozhodnutím soudu omezena tak, 
že není způsobilý hlásit změnu trvalého 
pobytu, žádá jeho zákonný zástupce. Za 
občana může ale změnu místa trvalého 
pobytu hlásit také jím pověřený zmocně-
nec na základě ověřené plné moci.

Jakým způsobem tato žádost probí-
há? Co musí občan splnit? Kde se má 
hlásit?

Změna trvalého pobytu se hlásí v 
místě nového trvalého pobytu. Na ohla-
šovně městského úřadu. Odhlašování z 
původního místa pobytu není nutné, je 
provedeno automaticky. Při změně po-
bytu se předkládá doklad opravňující 
užívat byt nebo dům, např. výpis z kata-
stru nemovitostí nebo nájemní smlouva. 
V případě, že doklad nevlastní, předklá-
dá žadatel úředně ověřené písemné po- 
tvrzení oprávněné osoby o souhlasu s 
ohlášením změny místa trvalého pobytu.  

 
Takové potvrzení se nevyžaduje pouze 
v případě, že oprávněná osoba potvr-
dí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k 
trvalému pobytu před zaměstnancem 
ohlašovny. 

Při změně pobytu dítěte do 15 let se 
předkládá rodný list dítěte a občanský 
průkaz zákonného zástupce, který o 
změnu pobytu žádá. Pokud má dítě vy-
řízený občanský průkaz, předkládá se 
i tento občanský průkaz. Při provedení 
změny pobytu se u občanského průka-
zu oddělí vyznačená část, „ustřihne se 
rožek“ a vydá se potvrzení o změně trva-
lého pobytu, ve kterém je uvedeno před-
chozí i nové bydliště a datum, od kterého 
je změna provedena. Správní poplatek 
činí 50 korun na osobu starší 15 let. Děti 
do 15 let jsou od poplatku osvobozeny. 

Mohu se přihlásit k trvalému pobytu 
ve městě, kde žiji v podnájmu? Při-
náší to nějaké komplikace?

V případě podnájmu se občan může 
přihlásit pouze se souhlasem majitele.  
V případě nájmu i podnájmu je lepší, 
se s majitelem o přihlášení předem do-
hodnout a ujistit se, že majitel bytu proti 
mému záměru přihlásit si tam trvalý po-
byt nemá výhrady.

Děkuji za rozhovor.  

 Nikola Adlerová

       Staň se Žďárákem i Ty
Když to stihneš do 31. prosince 2015 máš šanci získat jako odmě-
nu poukaz do Relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou, a to 
v hodnotě 900 korun. Jak na to? 
Stačí se přihlásit na ohlašovně Městského úřadu ve Žďáře nad Sáza-
vou k trvalému pobytu a podepsat souhlas se zpracováním    
osobních údajů a zařazením do slosování o hod-
notné poukazy. Následně bude na led-
nové tiskové konferenci města  
vylosováno pět nových Žďárá-
ků, které odměníme hodnotným  
poukazem. 

Tak neváhej a staň se 
Žďárákem i Ty! 

Víte, že...
... žlutá souvislá čára při okraji vo-

zovky či na horní části obrubníku je 
dopravní značkou číslo V 12c, tedy 
Zákaz zastavení? 

Touto dopravní značkou se vyzna-
čuje úsek pozemní komunikace, kde 
je zakázáno zastavení a stání. Nově je 
tato dopravní značka v našem městě 
vyznačena na konci slepé komuni-
kace u Halvy na Libušíně. Důvodem 
umístění značky je vymezení nejnut-
nějšího prostoru pro možné otočení 
vozidla. 

 Luboš Koubek, 
 odbor dopravy
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Pozor na nahlášení dočasně vyřazených 
vozidel, termín je konec roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 
2013, nyní je v depozitu, musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vo-
zidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativ-
ně zanikne a už nepůjde přihlásit.  V pozdějších případech dočasného vyřazení po 
polovině roku 2013 máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidle, avšak nehrozí 
administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce.  

 Jaroslav Miklík, vedoucí odboru dopravy

Zazimování žďárských kašen 
se odvíjí od podzimního počasí

V roce 2015 byly po čase v provozu obě 
žďárské kašny. Zatímco kašna na Havlíč-
kově náměstí běžela ve standardním 
provozu bez mimořádných událostí,  
s provozem kašny na náměstí Republiky 
jsme se teprve seznamovali a „vychytá-
vali jsme dětské nemoci“, které se obje-
ví u každého nového díla tohoto typu. 
Některé závady se řešily v rámci rekla-
mačního řízení, další se bude řešit až po 
ukončení provozu kašny. 

Kašny se ve Žďáře zazimovávají zpra-
vidla na přelomu října a listopadu, je to 
vždy odvislé především od podzimního 
počasí. Při zazimování kašny na Havlíčko-
vě náměstí se vypustí voda, vysbírají se 
z ní vhozené předměty a kašna se omyje.  
Poté na kašnu instalujeme mříž, aby ne-
došlo ke zcizení nasvětlovacích reflektorů.  
V technologické části kašny se vypláchnou 
filtry a vypustí se voda z celé technologie. 

Na tom všem se podílí správce veřejného 
osvětlení, který se o kašnu stará v průbě-
hu celého roku, a dále pracovníci na úklid  
a pracovníci Technické správy budov měs-
ta, kteří se podílí na instalaci ochranné mří-
že. V podstatě podobný postup zazimování 
proběhne i u kašny na náměstí Republiky, 
rozdíl je pouze v instalaci ochranného kry-
tu kašny, který je zde dřevěný a po insta-
laci tvoří nad kašnou stříšku. Zazimování 
této kašny provedou pracovníci Technické 
správy budov města, kteří se o kašnu starají 
i v průběhu roku a pracovníci firmy Kodex. 
Protože jde letos o první zazimování na-
ostro, je objednaný také servis na kašnu  
a příslušné zaškolení naší obsluhy při zazi-
mování. 

Opětovné zprovoznění žďárských kašen 
na jaře příštího roku je opět odvislé přede-
vším od průběhu počasí, kašny uvádíme 
do provozu zpravidla na přelomu dubna  
a května. Miloslav Dvořák (oks)

Setkání u kulatých stolů
První středu v listopadu se v rámci pří-

pravy Strategie rozvoje města Žďáru nad 
Sázavou uskutečnilo v sále Domu kultury 
setkání s občany města za účelem realiza-
ce skupinové diskuze u „kulatých stolů“. 
Setkání se účastnilo kolem 70 občanů, 
kteří byli rozděleni do čtyř tematicky vy-
mezených diskuzních skupin: Rodiny a 
děti, Senioři, Kultura a volný čas, Sport a 
sportovci. 

Moderátory skupinových diskuzí byli 
zástupci zpracovatelské společnosti PRO-
CES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, 
s.r.o. Hlavní náplní kulatých stolů byly 
diskuze občanů týkající se problémů v 
řešených tématech a možných návrhů 
jejich řešení. Jednotlivé problémy byly 
také lokalizovány na mapě města, která 
bude jedním z výstupů analytické části 
strategického plánu města. Zároveň měli 
občané možnost vyjádřit své představy o 
nové vizi města, tedy jejich představu, jak 
by mělo naše město vypadat v roce 2028.

Přehled všech zjištěných problémů  
a potřeb za jednotlivá témata je zveřej-
něn na webu www.strategie.zdarns.cz, 
seznam problémů a potřeb, které vzešly 
z diskuzí, budou předloženy také pracov-
ním skupinám jako podklad pro jejich 
práci na tvorbě strategického plánu. Čin-
nost pracovních skupin již byla zahájena 
na úvodním setkání 9. listopadu 2015. 
Pracovní skupiny jsou tvořeny zástupci 
města, klíčových organizací, subjektů a 
dalšími odborníky specializujícími se na 
některá z řešených témat ve strategickém 
plánu, kterými jsou: sociální a zdravotní 
služby, bydlení, školství, kulturní, spor-
tovní a volnočasové aktivity, ekonomika 
města, rozvoj podnikání a cestovního ru-
chu, technická infrastruktura, doprava, ži-
votní prostředí a územní plánování, řízení 
a správa města, komunikace s veřejností.

Pracovní skupiny se budou podílet 
na finalizaci analytické části, diskuzi k 
vizi města, navrhování prioritních oblastí 
rozvoje města, cílů a opatření. Zároveň 
budou diskutovat a navrhovat konkrétní 
projektové záměry, které povedou k napl-
nění cílů a vize. 

Kompletní strategie města by měla být 
hotová do června 2016, přičemž o prů-
běžných výstupech budou občané včas 
informováni.

 (red)

Setkání s občany v Domě kultury       Foto: adl

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje soutěž o grafický návrh 
samolepky na auto. Smyslem soutěže je vytvoření ori-
ginální samolepky pro občany Žďáru nad Sázavou, 
kterou si označí  svůj vůz a hrdě se tak přihlásí  
k místu svého bydliště.

Návrhy zasílejte do 7. prosince 2015 na ad-
resu samolepka@zdarns.cz. Soubor musí být 
v tiskové kvalitě (300 dpi) o maximálních roz-
měrech 140 x 100 mm. Vaší kreativitě se meze 
nekladou.
Zaslané návrhy budou posouzeny Ko-
misí marketingu a komunikace a odmě-
nou vítězi bude realizace a distribuce 
nové samolepky k prodeji. Jméno vítěze  
a vybraný návrh uveřejníme v lednovém čísle 
Žďárského zpravodaje. 

Zasláním návrhu do soutěže poskytuje autor výhradní 
nepřenosnou licenci k užití díla městu Žďár nad Sázavou. 
Výběrová komise si vyhrazuje právo nevybrat žádný ze zasla-
ných návrhů.  (red)

Soutěž o grafický návrh samolepky
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Starostové obcí s rozšířenou působností 
se školili na krizové situace v Sázavě

V areálu bývalé vojenské nemocnice v 
Sázavě proběhlo 20. října 2015, díky 
dlouholeté dobré spolupráci Žďáru 
nad Sázavou a Správy státních hmot-
ných rezerv, první školení svého dru-
hu zaměřené na starosty malých obcí. 

Celé školení inicioval starosta Žďáru 
nad Sázavou Zdeněk Navrátil, který o něj 
zaměstnance Správy státních hmotných 
rezerv (SSRH) požádal při školení před-
stavitelů obcí s rozšířenou působností 
(ORP). 

Starostové malých obcí, členové ha-
sičských dobrovolných sborů i další zá-
jemci tak měli poprvé možnost sezná-
mit  se s organizací státních hmotných 
rezerv, s jejich zaměřením a možnou 
pomocí, která smí být za krizových situa-
cí obcím poskytnuta. Jak zdůraznili i pra-

covníci SSRH, na přítomných bylo vidět, 
že oproti pracovníkům krajů či velkých 
měst, kteří mají účast povinnou, měli o 
celou věc velký zájem. Zároveň vyjádři-
li přání, aby toto školení bylo prvním z 
mnoha, neboť právě obeznámení staros-
tové představují nejlepší prevenci proti 
velkým škodám vznikajícím v krizových 
situacích, jako jsou povodně, rozsáhlé 
sucho či například dlouhodobé výpadky 
elektrické energie. 

Kromě samotného školení si pak celá 
skupina prohlédla i rozsáhlé sklady, ve 
kterých se nachází velké množství elek-
trocentrál různých výkonů, cisteren na 
pitnou vodu, ale i dva vyprošťovací tan-
ky T-55 a četná další technika a zařízení 
k rozličným účelům. Veškerou techniku 
udržují zaměstnanci SSHR v perfektním 
stavu, aby mohla být okamžitě využita 
tam, kde je jí třeba.

 Miroslav Skalník

Projekt meziobecní spolupráce skončil, ale spolupráce pokračuje
S koncem října byl ukončen i projekt „Podpora meziobecní spolupráce“, který si 
kladl za cíl posílit spolupráci obcí v rámci ORP Žďár nad Sázavou. I přes nedůvěru 
některých obcí se podařilo podpořit komunikaci a zlepšit vzájemné vztahy obcí, 
a to zejména ve čtveřici oblastí, které byly předmětem zájmu projektu. Jedna-
lo se o oblast sociální péče, odpadového hospodářství, školství a problematiku 
administrativní podpory obcí. Starostové (ORP) se zaměřili v rámci jednotlivých 
oblastí na různé projektové záměry. 

V oblasti sociální péče se shodli na 
potřebě rozšíření těchto služeb i do 
malých obcí. Jako preferovaná varianta 
byla dlouhodobě deklarována podpora 
terénní péče, umožňující osobám užíva-
jícím tyto služby zůstat ve svém domově 
v okruhu svých blízkých, které pozitivně 
prospívá zdravotnímu stavu. 

V oblasti odpadového hospodářství 
se představitelé obcí zaměřili na dlou-
hodobější spolupráci, a to vzhledem k 
tomu, že po roce 2024 se očekávají zá-
sadní změny v problematice odpadů.  

 
Aby tyto změny znamenaly co nejnižší 
náklady pro občany, je spolupráce obcí, 
která v projektu započala, velmi důležitá 
a žádoucí.

V oblasti školství starostové diskuto-
vali nad problémem ubývání žáků, ne-
návazností spojů či spádovostí školek a 
škol. V rámci setkávání se objevil i vel-
mi zajímavý projekt „Letní prázdninové 
školky“, jehož úkolem je zejména zajiš-
tění dostupnosti mateřských škol v prů-
běhu letních prázdnin všem pracujícím 
rodičům, a to co nejblíže jejich bydlišti.

Úspory finančních prostředků by 
měla přinést i spolupráce v oblasti ad-
ministrativy. V roce 2016 by mohlo být 
na území ORP Žďár nad Sázavou v rámci 
navazujícího projektu zřízeno Centrum 
společných služeb, které by pomáhalo 
obcím při řešení administrativně nároč-
ných a vysoce odborných činností.

Tým Projektu meziobecní spolupráce 
děkuje všem, kteří se na realizaci pro-
jektu podíleli. Zejména pak motivujícím 
starostům Miloslavu Černému z Velké Lo-
senice, Josefu Fabíkovi z Radostína nad 
Oslavou, Ivanu Hořínkovi ze Škrdlovic, 
Zdeňku Navrátilovi ze Žďáru nad Sáza-
vou a Pavlu Štefanovi ze Světnova.

Věříme, že tímto projektem meziobec-
ní spolupráce nekončí, ale začíná!

 Tým meziobecní spolupráce

 foto: archiv MěÚ

Vánoční trh
Letošní tradiční předvánoční trh, 
který pořádá město Žďár nad Sá-
zavou, se uskuteční ve čtvrtek  
10. prosince 2015 od 8.00 do 18.00 
hodin na náměstí Republiky. 

„Prodejců se jako vždy hlásilo tolik, že ne-
bylo v možnostech města všem vyhovět. 
Kapacita náměstí je momentálně zcela 
naplněna, takže již žádná volná místa 
na prodejní stánky na tento trh nejsou  
k dispozici,“ sdělila pracovnice odboru 
komunálních služeb Marie Šustrová.

Kromě tradičního sortimentu, jako 
jsou proutěné a dřevěné výrobky, kera-
mika, porcelán, bytový textil, oblečení, 
kožená galanterie, kožešiny, obuv, hrač-
ky, knihy, dárkové zboží, potřeby pro 
domácnost a další, budou zastoupeny 
i řemeslné výrobky. Například obrázky, 
šperky, zvonečky, rolničky, batika, jmelí, 
vánoční dekorace z přírodních materiá-
lů, slaměné a dřevěné ozdoby,  věnce, 
svícny a sušené květiny. V neposlední 
řadě pak na trhu naleznete také potra-
vinářské zboží. Můžete se těšit na cuk-
rovinky, sušené ovoce, oříšky, koření, 
sýrové speciality, uzeniny, různé druhy 
medoviny a medových vín. Návštěvníci 
budou moci ochutnat i oblíbený trdel-
ník nebo vánoční punč, zajištěno bude 
i další občerstvení.  (oks)

Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
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Zhodnocení letošního podzimního úklidu města
Ve dnech 1. až 3. října 2015 se v rámci podzimního úklidu uskutečnil svoz 
nebezpečného odpadu ve Žďáře nad Sázavou a místních částech Veselíčko, 
Mělkovice, Stržanov a Radonín. Při tomto svozu občané města odevzdali velké 
množství nebezpečného odpadu. Jednalo se například o 53 kusů pneumatik a 
1780 kilogramů barev, za což město zaplatilo přes 18 000 korun. 

Dále bylo ve zpětném odběru sveze-
no 26 televizorů, 30 monitorů, 2 stolní 
počítače a 13 rádií. „Tyto odpady jsme 
odevzdali společnosti Asekol, která se za-
bývá dalším využitím těchto vysloužilých 
výrobků,“ sdělila pracovnice odboru ko-
munálních služeb Miluše Kozáková. 
„Pro společnost Elektrowin se 
vybralo 6 lednic, 3 pračky, 
7 vařičů, 10 rychlovar-
ných konvic, 9 žehli-
ček, 6 toustovačů, 6 
domácích robotů, 3 
mikrovlnné trouby, 9 
vysavačů, 5 vrtaček, 
10 fénů a 14 kusů 
ostatního elektra. 
Pro společnost Eko-
lamp pak 28 zářivek,“ 
doplnila Kozáková.

Druhá část podzim-
ního úklidu města probí-
hala následně, v době od 5. do 17. 
října. Na 26 stanovištích města a ve 
čtyřech místních částech byly přista-
veny velkoobjemové kontejnery na 
objemný odpad a odpad ze zeleně. 
„Celkem bylo svezeno 8,7 tun objemného 
odpadu a 11,21 tun biologicky rozložitel- 

 
ného odpadu, za což město uhradilo část-
ku 46 928 korun,“ sdělila Miluše Kozáková,  
která doplnila, že i nadále jsou průběžně 
sváženy další kupky odložené na veřej-
ném prostranství, přestože již tato pro-
stranství byla uklizena. 

„Děkujeme všem občanům za dodržo-
vání časového harmonogramu, 

prozatím jsme za podzimní 
úklid zaplatili přes 80 500 

korun,“ doplnila Kozá-
ková.

V podzimním 
období proběhla 
za podpory Kraje 
Vysočina ve městě 
informační kampaň. 

Do každé domácnosti  
byl společně se Žďár-

ským zpravodajem distri-
buován také barevný leták 

na recyklovaném papíře – Měs-
to trápí nepořádek kolem kontejnerů. 
V říjnu vznikl i videospot, který nabádá 
občany ke zodpovědnějšímu přístupu 
ve třídění bioodpadů. Tento videospot 
je společně s letákem trvale umístěn na 
webových stránkách města www.zdarns.
cz v aktualitách. „Biopopelnice  budeme 

ještě celý listopad vyvážet každý týden. V 
prosinci pak budou sváženy 1x za 14 dní, to 
znamená v úterý 8. 12. a 22. 12. 2015,“ sdě- 
lila Kozáková. V období leden až březen 
to pak bude 1x měsíčně. Přesné termíny  
zveřejníme v některém z dalších vydání 
Žďárského zpravodaje. „Od dubna 2016 
plánujeme opět pravidelný týdenní vývoz, 
který funguje již půl roku. Většina obča-
nů tuto změnu četnosti vývozu přivítala. 
Možnost zažádat o nádobu na bioodpad 
nadále trvá. Dodání nádob, ale plánuje-
me až v roce 2016,“ popsala Kozáková.  
V říjnu byl rozšířen počet žlutých kon-
tejnerů na textil pro Diakonii Broumov. 
Byly umístěny na ulici Bezručova (u fot-
balového hřiště) a na křižovatce ulic 
Vejmluvova – Srázná – Nová. K 31. říjnu 
2015 bylo z kontejnerů svezeno 46,7 tun 
textilu. Další tradiční sbírka proběhla v 
garážích bývalého městského úřadu na 
náměstí Republiky v době od 2. do 6. lis-
topadu 2015. 

Pozor změna:
Od 1. listopadu 2015 došlo ke změně 

provozní doby na sběrném dvoře, a to z 
důvodu nevyužití prodlouženého provo-
zu do 18 hodin.

Nová provozní doba:
pondělí – pátek od 6.00 do 17.00 hodin 
sobota – od 7.00 do 13.00 hodin
 

 (oks)

Ve Žďáře od listopadu fungují Family Point a Senior Point
Ve čtvrtém patře žďárské polikliniky 
najdou občané od listopadu dvě nové 
služby – Family point  a Senior point. 
Obě služby jsou součástí Rodinného 
centra Srdíčko, které provozuje Kol-
pingovo dílo ČR. Žďárská pobočka Fa-
mily Pointu je čtvrtým zařízením své-
ho druhu v Kraji Vysočina. Další pointy 
fungují v Třebíči, Jihlavě a Havlíčkově 
Brodě. 

Základním posláním Family Pointu je 
poskytnutí možnosti péče o děti v klid-
ném a přátelském prostředí a předávání 
informací na podporu rodiny. Cílovou 
skupinou Family Pointu jsou rodiče, děti 
a prarodiče. Rodiče zde mohou v klidu 
přebalit a nakrmit své děti, společně si 
odpočinout, občerstvit se či využít dět-
ského koutku. Pro péči o děti má cent-
rum Srdíčko vyhrazenou samostatnou 
místnost, kde je k dispozici mimo jiné 
přebalovací pult a kojící křeslo. 

V recepci centra mohou zájemci získat 

informace o službách a programech pro 
rodiny ve městě a okolí, využít nabídky 
bezplatného internetu, účastnit se be-
sed, přednášek a dalších akcí. Odborně 
vzdělaný kontaktní pracovník jim pomů-
že řešit vztahové, výchovné či sociální 
problémy. V případě potřeby jim poskyt-
ne kontakt na další pomáhající organi-
zace. Činnost Family Pointu zahrnuje i 
kariérové poradenství, které může být 
přínosné při hledání zaměstnání po rodi-
čovské dovolené nebo k zorientování se 
na trhu práce. 

Family Point je bezbariérový a je v 
provozu od pondělí do čtvrtka, a to od 
9 do 17 hodin, v pátek pak jen do 15.30. 
Rodiče s kočárky se do něj dostanou vý-
tahem, který je přístupný od centrálního 
vchodu polikliniky. Doplňkovou službou 
Family Pointu je rozesílání elektronické-
ho newsletteru, který zájemce informuje 
o aktuálním dění. 

Senior Point je kontaktním místem ur-
čeným pro seniory a osoby starší 55 let. 

Jeho hlavní úlohou je informovat seniory 
o službách pro ně poskytovaných. Kon-
taktní pracovnice jim může pomoci třeba 
s vyhledáním potřebných informací na 
internetu nebo je odkázat na odborné 
pomáhající organizace. Senioři se zde 
mohou setkávat, využít nabídky besed 
na nejrůznější témata či si jen vypít čaj 
nebo kávu. Provozní doba Senior Pointu 
je shodná s provozní dobou Family Poin-
tu. Veškeré služby obou pointů jsou po-
skytovány bezplatně.    Jana Kamarádová

Nové pointy jsou v provozu  foto: adl
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Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v období října 
2015 předány následující nálezy, u kterých není znám jejich majitel. Jedná se o: 
Igelitovou tašku s oblečením předanou z Českých drah, velký hůlkový deštník, zapome-
nutý v kanceláři pokladny, svazek klíčů, který byl nalezen u mostu u zámku ve Žďáře 2, 
písemnosti na jméno pan Dlouhý, které byly předány na recepci městského úřadu.
Tyto nálezy budou po prokázání vlastnictví předány skutečnému majiteli.
Seznam nalezených věcí z minulých měsíců je zveřejněn na úřední desce a na facebooku 
města. Bližší informace vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo 
osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu.  

 Odbor finanční

Koncem září letošního roku uzavřelo město Žďár nad Sázavou s Krajem Vysoči-
na memorandum o spolupráci  v oblasti vzdělávání. Kraj i město jsou si vědomy 
významu vzdělávání pro komplexní rozvoj vzdělanosti obyvatel regionu, a to  
i ve vztahu k zajištění zaměstnanosti a vývoji firem v kraji. 

„Vzdělávání je jedním z důležitých faktorů. Zásadní výzvou je tedy posílit návaz-
nost jednotlivých stupňů vzdělávání, posílit vztah mladých lidí k území a snížit jejich 
odchod mimo kraj,“ zdůraznil při podpisu memoranda místostarosta Josef Klement. 
Za Kraj Vysočina podepsala memorandum radní pro oblast školství, mládeže a sportu 
Jana Fialová. Kraj Vysočina a město Žďár nad Sázavou se proto dohodly na vyhlášení 
memoranda a nadále budou koordinovat a podporovat aktivity v oblastech, jako je 
užší spolupráce základních a středních škol, spolupráce mezi firmami a školami, po-
sílení systému kariérového poradenství, vybavení škol, zejména pro zajištění kvalitní 
výuky technických a přírodovědných oborů, motivační aktivity pro talenty a zájemce 
v oblasti přírodovědných a technických oborů, propagace regionálních výrobních od-
větví.

Memorandum je otevřené školám a firmám v přirozeném spádovém území města 
Žďáru nad Sázavou. V rámci podepsaného memoranda zahájily spolupráci již také ně-
které žďárské mateřské a základní školy.  (red)

Uctili památku Petra Vejvody
Radní města a zastupitelé se sešli na pietním aktu u příležitosti ročního 

výročí tragické události, která se odehrála ve žďárské střední škole. Vražed-
nému útoku psychicky nemocné ženy podlehl šestnáctiletý student Petr 
Vejvoda, který přispěchal na pomoc napadené spolužačce. 

Tichou vzpomínku doprovodil krátkým projevem starosta města Zdeněk 
Navrátil a radní Radek Černý, který mimo jiné konstatoval: „Bolest rodičů nad 
ztrátou syna je nepředstavitelná a utrpení rodiny a nejbližších pomůže zmír-
nit jenom čas. My ale nezapomeneme na Petrovo hrdinství a jeho oběť nejvyš-
ší. Vždyť odvaha k pomoci bližnímu svému patří k těm nejcennějším lidským 
ctnostem. Jsme tu, abychom si to připomněli a společně vyznali Petrovi hlubo-
kou úctu. Čest jeho památce.“    (red)  Foto: archiv

Stavba nového parkoviště a dalších prvků v zámku na ulici Santiniho probíhá podle harmonogramu, v současné době byla 
provedena sanace stávajícího podloží tak, aby byla zajištěna únosnost plochy parkoviště. Následně budou prováděny nové 
konstrukční vrstvy parkoviště a zahájena pokládka obrubníků. Celkové náklady stavby činí 8, 9 milionů korun bez DPH. „Ještě 
před zahájením stavby jsme v souvislosti s několika akcemi pořádanými v areálu zámku v době, kdy probíhají na parkovišti sta-
vební práce, oslovili vedení firmy TOKOZ s dotazem a prosbou, zda by bylo o víkendech možné využívat po omezenou dobu jejich 
parkoviště.  Firma naší prosbě obratem vyhověla a lidé tak mohou o víkendech parkovat na jejím parkovišti. V ostatní dny je nutné, 
aby využívali parkoviště u Pilské nádrže,“ sdělila Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování.

 Celá stavba má být dokončena do června 2016 s tím, že dodavatel by rád, v případě, že to umožní klimatické podmínky, 
dokončil stavbu samotného parkoviště již do konce letošního roku. Vedení města děkuje firmě TOKOZ i občanům v okolí 
stavby za trpělivost a toleranci k parkujícím spoluobčanům a návštěvníkům.  (red)

Pěší trasy podél barokního mostu, aktuálně

Memorandum 
o spolupráci v oblasti vzdělávání

Koncem letošního července se ko-
nala v Helsinkách ve Finsku 15. svě-
tová gymnaestráda. Gymnaestráda je 
přehlídka sportovců všech věkových 
kategorií a výkonností, kteří se zde 
představují v hromadných skladbách 
a pódiových vystoupeních. Jednotlivé 
státy se prezentují formou národních 
odpolední nebo večerních gala vystou-
pení. 

Tato akce se pořádá jednou za čtyři 
roky a účastní se jí téměř 21 000 spor-
tovců ze zhruba padesáti zemí světa. 
Česká republika se účastní již od roku 
1991. Ze Žďáru nad Sázavou se také 
zúčastnilo 10 sportovců. Představili se 
v hromadné skladbě České asociace 
sport pro všechny s názvem Nádherný 
svět. „Chtěli  bychom poděkovat městu 
Žďár nad Sázavou, které nám poskytlo fi-
nanční příspěvek,“ sdělila Marie Pišková, 
jedna z účastnic letošní gymnaestrády. 
 (red)

Krátké ohlédnutí
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Inzertní příloha
Žďárského zpravodajeVánoce 2015Vánoce 2015

Kontakt:
Sisky.cz, nám. Republiky 21, Žďár nad Sázavou 
(budova lékárny Dr. Max a Žďárského deníku)
www.sisky.cz, e-mail: tisk@sisky.cz, tel.: 733 579 613, 603 300 792  

Černobílé a
k o p í r o v á n í   a
Služby s úsměvem. 

Služby v centru města.

Služby za velmi příjemné ceny!

Odoláte?

barevné 
tisk 

Úžasný dárek 

                       pro všechny vaše blízké … pro děti, rodiče, prarodiče. 

Kalendář A3 s vašimi fotografi emi 
od 25. 10. do 30. 11. se slevou 20 Kč, tedy za konečných 199 Kč

Kalendář A4 s vašimi fotografi emi za cenu 109 Kč

Měsíční kalendář na stěnu … je to vážně jednoduché! 

Doneste (pošlete e-mailem, nahrajte na www.sisky.cz)  
12 + 1 fotografi í a je to téměř hotovo. Jako byste ho už měli … 

A jestli kalendář nechcete, nevadí. 
Zkuste si zapamatovat, že v tom domě s lékárnou dole na náměstí 
kopírují, tisknou všechno možné a dělají i mnoho dalších věcí 
a vždy se vám budou snažit vyjít vstříc a vždy s úsměvem. 
To jsou sisky.cz a konec kyselých obličejů.  

Vánoční přílohu připravila mediální agentura  www.media-vysocina.cz
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Vánoční přílohu připravila mediální agentura  www.media-vysocina.cz

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno 
nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo 
novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější 
asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi 
se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc 
s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při 
využití protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč. Seznamte se s novým 
vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

*Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou 
prodlouženou na 5 let.

mojefabiacombi.cz

AUTO … s.r.o. 
Nádražní 67  
591 01 Žďár nad Sázavou
Náhradní díly: 566 624 327
Servis: 566 624 948  
www.auto-auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

auto..._inz_180 x 126.indd   1 6. 11. 2015   14:51:14

PRODEJ VÁNOČNÍCH
POUKÁZEK

RESTAURACE U CHALUPY

Veselská 9/15, Žďár n. S.
italské speciality
originální italské suroviny
domácí koláče a nápoje
pizza z pece na dřevo









PIZZERIA POD VĚŽÍ
Radniční 1, Žďár n. S.

mexické speciality
bramborové speciality
domácí limonády
pizza









Jaroslav Chalupa
a celý kolektiv zaměstnanců

ze srdce přeje příjemné
prožití Vánočních svátků
a úspěšný vstup
do Nového roku.

Děkujeme
za vaši přízeň.

ROZVOZ

ROZVOZ

566 629 770 736 732 164

www.pizzeriapodvezi.cz

566 629 210 732 332 844

www.uchalupy.cz

� �� --,:,r,c------------

Zádejte alitu 
Získejte maximum 

" " 
NASE SLUZBY: 

Husqvarna® 

• Autorizovaný servis • Financování na spl átky

• Poradenství I zaškolení • Originální náhradní d íly

• Předprodejní servis • Zapůjčení náhradního stroje

P&L spol. s.r.o, Brněnská 33, 59101 Žďár nad Sázavou
e-mail: jbilek@pal.cz, tel.: 566 620 761 
www.zahradnitechnika-zdar.cz
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Vánoční přílohu připravila mediální agentura  www.media-vysocina.cz

566 654 811
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Vánoční přílohu připravila mediální agentura  www.media-vysocina.cz
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Prodej a servis notebooků 

Prodej a servis stolních počítačů 

Opravy spotřební elektroniky 

Spotřební materiál do tiskáren

Opravy mobilních telefonů

Opravy tabletů

Opravy tiskáren

Nádražní 464/33, Žďár nad Sázavou
Telefon:   561 005 045
Mobil:      604 260 914, 773 989 321
E-mail:    forcomp@seznam.cz

PARTNER

DOPRAVA ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE Z  www.mironet.cz

Děkujeme Vám za přízeň a důvěru, 

kterou nám projevujete již 13 let.

Přejeme Vám krásné Vánoce

a do nového roku 2016 

vykročte tou správnou bou.

Husova 552/6

Žďár nad Sázavou

tel.: 566 626 600

www.detskaobuv-zdarnadsazavou.cz

Havlíčkovo náměstí 256/11 l Žďár nad Sázavou l tel.: 776 039 661

Otevřeno denně
pondělí 8 - 21 hod.
úterý 8 - 21 hod.
středa 8 - 21 hod.
čtvrtek 8 - 21 hod.
pátek  8 - 24 hod.
sobota 8 - 24 hod.
neděle 8 - 20 hod.

Nově otevřená kavárna

Luxusní káva z deštných pralesů
Domácí dortíky
Francouzská a moravská vína
Pivo Bernard
Fresh a domácí limonády
Míchané koktejly
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Městská policie 
informuje

Městská policie posílila dohled 
na přechodech pro chodce

Od začátku měsíce listopadu byl 
posílen dohled na přechodech pro 
chodce, a to dalšími dvěma bez-
pečnostními asistenty. Tito asistenti 
přispívají ke zvýšení bezpečnosti 
přecházejících, zejména pak dětí  
a mládeže. Asistenti působí na ulici 
Neumannova ve Žďáře nad Sázavou 
4 a dále na ulici Brodská a Revoluč-
ní ve Žďáře nad Sázavou 3. Městská 
policie chce, dle vyjádření vedou-
cího Martina Kunce, počet těchto 
osob ještě navýšit, a to o další dva 
bezpečnostní asistenty na celkových 
šest pracovníků. Žádáme případné 
zájemce o tuto práci, aby zaslali svoji 
žádost s kontaktními údaji na e-mail:                     
mp@zdarns.cz  

Zadržení sprejera

Hlídce městské policie se 9. října 
2015 při obchůzkové činnosti ve ve-
černích hodinách podařilo zadržet 
pachatele podezřelého z trestného 
činu sprejerství. Uvedeného skut-
ku se pachatel dopustil v prostoru 
Farských humen, a to pomalováním 
vývěsní skříňky u dětského hřiště. Při 
zadržení byly hlídkou městské poli-
cie použity i donucovací prostředky. 
Následně byl pachatel předán Policii 
České republiky k dalšímu opatření.

Pachatel úmyslně rozbil 
skleněnou výplň dveří

Asistenti prevence kriminality při 
výkonu služby zjistili protiprávní čin-
nost mladíka, který ve večerních ho-
dinách 14. října 2015 na ulici Brodská 
ve Žďáře nad Sázavou 3 úmyslně roz-
bil skleněnou výplň vstupních dveří 
do prodejny. Na místo byla přivolána 
hlídka městské policie a následně  
i Policie České republiky. Případ je v 
současné době šetřen Policií ČR. 

 (MP)

Představení Denního centra pro děti
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež naleznete na Okružní 1 ve Žďáře nad 
Sázavou 3. Jeho pracovníci pracují s cílovou skupinou přímo v zařízení, ale také 
v ulicích prostřednictvím terénní práce. Posláním centra je poskytovat zázemí, 
podporu a pomoc dětem a mládeži ohroženými nepříznivou sociální situací, za-
bránit tak riziku sociálního vyloučení a přispět ke zkvalitnění života těchto dětí.

Ambulantní služba
Tato služba je poskytována celoroč-

ně v pracovních dnech. Během školního 
roku vždy od 12.00 do 18.30 hodin a o 
prázdninách od 9.00 do 16.00 hodin. 
Kapacita denního centra je 30 uživatelů. 
Služba se provádí formou volnočaso-
vých aktivit, poradenství, terapeutických 
činností, pomocí při uplatňování práv a 
oprávněných zájmů apod. Služby jsou po-
skytovány bezplatně a docházka je dob-
rovolná. Personál centra spolupracuje s 
pracovníky městského úřadu, pedago-
gicko – psychologické poradny, základ-
ních škol ve Žďáře nad Sázavou, zákon-
nými zástupci nezletilých uživatelů a s 
dalšími institucemi a odborníky. Uživate-
lé se mohou realizovat v řadě zájmových 
kroužků, jako jsou například výtvarný, 
rukodělný, sportovní, počítačový, taneč-
ní kroužek nebo dokonce vaření. V rámci 
sociálního začleňování probíhá v zaříze-
ní doučování a příprava na vyučování.  
Tuto možnost uživatelé vyhledávají a je  
kladně hodnocena i základními školami.  
 

 
Denní centrum se rovněž snaží spolupra-
covat s rodiči uživatelů. V době prázdnin 
jsou oblíbené turistické a poznávací vý-
lety do blízkého okolí, kde se uživatelé 
seznamují s přírodními krásami, kultur-
ními památkami a adekvátními formami 
chování se ve společnosti.

Terénní služba
Naši pracovníci nabízejí pomoc uživa-

telům a jejich rodinám přímo v lokalitě 
Žďár 3. Nejčastěji se pomoc týká oblas-
ti dluhové problematiky, doprovodu  
k úředním jednáním, řešení nevhodné-
ho chování dětí v Denním centru i mimo 
něj, školní docházky, sousedských vzta-
hů atd. Každoročně mají terénní soci-
ální pracovníci přes dva tisíce kontaktů  
s obyvateli této lokality. Úzce také spolu-
pracují s asistenty prevence kriminality, 
kterým poskytujeme zázemí v prosto-
rách našeho azylového domu.

 
 Václav Šerák, 
 ředitel PO Sociální služby města

Sportis aktuálně
Fotbalový stadión – v současné době 

se provádí údržba hlavní a vedlejší trav-
naté plochy a připravuje se umělá tráva 
na hlavní sezónu. Rezervace je možno 
provádět u správce fotbalového stadio-
nu na telefonním čísle 734 760 598.

Zimní stadión – v říjnu jsme vymě-
nili deskové výměníky, které po úpravě 
vodního hospodářství přispějí k úspoře 
energie, protože dokážeme využít od-
padní teplo z kompresorů pro provoz 
rolby. Dále byly provedeny opravy boč-
ních stěn zimního stadiónu a v listopadu 
provádíme opravy střechy a podhledů 
včetně výměny osvětlovacích těles za 
úsporná LED svítidla. Ve spolupráci s 
městem připravujeme pravděpodobně 
již na rok 2016 inovaci osvětlení výmě-
nou současných 18 kusů metalhaloge-
nidových výbojkových světel za 288 
kusů LED svítidel. Životnost LED svítidel 
je 50 000 hodin, zatímco u současných 
výbojek pouze 4 000 hodin, jen úspo-
ra elektrické energie se předpokládá ve 
výši 61,5 %,  návratnost investice ve výši 
necelého 1 milionu korun je propočítána 

na 3,6 roku. V současné době je osvětlení 
na ploše nerovnoměrné  230 – 460 luxů.
Po inovaci se osvětlení zvýší na rovno-
měrných 650 luxů. Dále pro vás připra-
vujeme spuštění nových facebookových 
stránek, kde vás budeme aktuálně infor-
movat o novinkách a akcích, které se bu-
dou konat na zimním stadionu.

Hotelový dům Morava – v současné 
době realizujeme výměnu části vnitřní-
ho osvětlení za úsporná LED svítidla a 
připravujeme postupnou výměnu vnitř-
ního zařízení a opravy sociálních zaříze-
ní, které je nyní stejné jako při zahájení 
provozu před 30 lety.

Dolní 165/1– zájemcům nabízíme volné 
nebytové prostory, vhodné zejména pro 
kancelářské, ale i skladové účely. Pro pří-
ští rok plánuje město rekonstrukci části 
sociálních zařízení objektu. Bližší infor-
mace získáte na webových stránkách 
www.sportispo.cz nebo na telefonním 
čísle 736 267 268.
 Vladimír Kovařík,
  ředitel PO Sportis
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Jeden rok ve funkci uvolněných zastupitelů

Místostarosta města Josef Klement a starosta města Zdeněk Navrátil.               Foto: adl                                                               

Dne 7. listopadu 2015 uplynul přesně rok od podpisu Koaliční dohody mezi stranami ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO, KDU-ČSL, 
ANO 2011 a ODS. Přinášíme proto velký rozhovor s vedením města, starostou Zdeňkem Navrátilem a místostarostou 
Josefem Klementem.

Jaké byly vaše pocity tehdy po volbách 
v roce 2014 a jaké jsou nyní? Jak se změ-
nilo vaše vnímání faktu, že jste se stali 
uvolněnými zastupiteli našeho města?

Zdeněk Navrátil: Po volbách to bylo přede-
vším velké překvapení. Tak obrovskou důvě-
ru lidí ze Žďáru jsme opravdu nečekali. Sám 
osobně jsem pocítil hlavně zodpovědnost  
k městu a lidem, kteří nám své hlasy dali. Ale 
dostavila se samozřejmě také pochybnost, 
zda takovouto práci zvládnu. Pohyboval jsem 
se sice již dříve v prostředí veřejné správy, stu-
doval jsem tuto problematiku, ale nikdy jsem 
nebyl ani zastupitelem. Bylo však jasné, že 
bude nutné se k této situaci postavit odpověd-
ně. Jak se říká: „Dali jsme se na vojnu…,“. Poci-
ty hned po volbách byly tedy opravdu smíše-
né s tím, že se samozřejmě roztočil povolební 
a následně pracovní kolotoč.  Tahle zkušenost 
je asi nepřenositelná. Snažím se však stále si 
připomínat, že je to prostě práce, sice trošku 
specifická, ale prostě práce, jako každá jiná. 
A každá práce je vždycky na začátku obtíž-
ná, člověk se musí učit nové věci, je ve stresu 
a zvyká si na nové prostředí. Ovšem kdybych 
měl shrnout stávající pocity jednou větou, tak 
už spím lépe.

Josef Klement: Když jsem byl osloven lido-
vou stranou, abych byl lídrem kandidátní 
listiny, tak jsem pocítil velkou odpovědnost  
k týmu bezvadných lidí. Samozřejmě, že jsem 
nepředpokládal, že se hned stanu uvolně-
ným zastupitelem. Strana KDU-ČSL byla ve 
volbách třetí v pořadí, z čehož jsme měli ob-
rovskou radost. Dostali jsme se do top troj-
ky a naskytla se nám opět šance po letech 
pracovat v radě města a mít větší rozhodo-
vací práva, tak jako jsme je měli v minulosti,  
v porevolučních počátcích nového období. 
Náš volební program zapadal dobře do sys-
tému uskupení vítěze voleb Žďár Živé město  
a byli jsme rádi, že můžeme být součástí koali-
ce jako druhá nejsilnější strana. Oba dva jsme 

se Zdeňkem byli lídři našich kandidátek a šli 
jsme do voleb s tím, že lídr, znamená kandidát 
na uvolněného zastupitele. Nyní to beru tak, 
že jsme se sešli jako dva hráči, dva závodníci, 
kteří si sedli do jednoho auta a vzájemně si 
rozdělili jednotlivé kompetence a funkce, kde 
se snažíme spolupracovat, abychom zdárně 
jeli do společného cíle. 

Jak se vám daří naplňovat zásady a 
principy, které jste si společně stanovili  
v programovém prohlášení rady města?

Zdeněk Navrátil: Jsem moc rád za lidi, kte-
ří se sešli v radě města. Dokážeme o věcech 
diskutovat, umíme se i pohádat. Každý má 
své postoje a názory, ale umíme vzájemně 
poslouchat, jsme nakloněni hledání kompro-
misu. Nikdo se nestydí za to, že zároveň s větší 
znalostí problému změní svůj názor. Věci, kte-
ré jsme si společně stanovili v programovém 
prohlášení se nám daří postupně naplňovat. 

Josef Klement: I přes to, že jsme v radě města 
čtyři různé politické subjekty, tak se nám zcela 
jistě daří nalézat společný konsensus. Ať už se 
to týká zvýšení informovanosti občanů, trans-
parentnosti městského úřadu nebo nastavení 
a dodržování koncepčního přístupu v oblasti 
strategického plánování. Pravidelně se nad 
těmito principy scházíme a body, které jsme 
si v programovém prohlášení stanovili, kon-
zultujeme a snažíme se je posouvat kupředu. 

Co považujete za největší pracovní 
úspěch uplynulého roku?

Zdeněk Navrátil: Pracovním úspěchem ne-
musí být nutně realizovaná mnohamilionová 
investiční akce, ale i to, když se daří drobné 
věci, které občanům pomáhají v každoden-
ním životě. Za úspěch považujeme i to, že se 
nám podařilo dopracovat a úspěšně dotáh-
nout některé projekty, které rozpracovalo mi-
nulé vedení města. Během uplynulého roku se 
nám například podařilo posunout otevřenost 

a transparentnost městského úřadu. Tím, že 
byly v zastupitelstvu města schváleny zásady 
transparentnosti, se může dnes každý občan 
podívat o čem rada a zastupitelstvo jedná a 
zjistit jak takové jednání probíhá. Moderni-
zovali a rozšířili jsme i komunikační kanály  
s občany, naše město nyní využívá ke komu-
nikaci s občany nové webové stránky, sociální 
síť, aplikaci Lepší místo a další komunikační 
kanály. Snažíme se také posílit mezigenerační 
soudržnost, našim školákům dnes pomáhají 
na přechodech senioři. Od prosince by pak 
měl se vzhledem našeho města pomáhat 
městský architekt. Není to nic hmatatelného, 
ale pro mě je neskutečně potěšujícím zjiště-
ním, že jak na úřadě, tak mimo něj existuje 
spousta aktivních lidí, kterým není město 
Žďár nad Sázavou lhostejné. Jsou připraveni 
a ochotni se podílet na jeho rozvoji a na tom, 
aby bylo naše město co nejlepším místem  
k životu.

Josef Klement: Za úspěch považujeme také 
fakt, že se nám podařilo naskočit do rozjeté-
ho vlaku, kterým úřad bezesporu je. A že jsme 
schopni ho řídit a nést plnou odpovědnost za 
naše rozhodnutí, která určují, kterým směrem 
pak tento pomyslný vlak pojede. Myslím si, 
že úspěchem je i to, že se nám podařilo vy-
volat vlnu zájmu mnoha občanů a osadních 
výborů, které jsou součástí našeho města  
a my jsme v nich podnítili zájem seberealizace 
a rozvoje. Podařilo se nám kolem sebe vybu-
dovat širokou základu lidí, kteří mají zájem 
spolupracovat s městem, a to i na úkor svého 
volného času a bez nároku na honorář.

Co naopak vnímáte jako prozatím ne-
splněný cíl? Co se nepodařilo prosadit? 
Nebo změnit?

Josef Klement: V tuto chvíli se nám nepoda-
řilo zastavit pokles obyvatel ve městě. A to se 
dá zcela jistě považovat za prozatím nesplně-
ný cíl.

Zdeněk Navrátil: Tento fakt opravdu vní-
máme jako důležitý cíl, rádi bychom změnili 
křivku úbytku obyvatel ve městě. Další cíl, 
na kterém musíme ještě pracovat, je zvýšení 
příjmové stránky rozpočtu. Dnes například 
naše město, stejně jako řada dalších podob-
ně velkých měst doplácí, ročně více než 10 
milionů na výkon státní správy. To samozřej-
mě není jen v naší moci, je to i o poslancích 
a senátorech, které se snažíme kontaktovat  
a přesvědčovat je o tom, aby se přístup k měs-
tům typu Žďáru, které mají na starosti i širší 
region, změnil. Je třeba také připomenout, že 
v letech 2010 – 2014 byly rezervy města více-
méně vyčerpány na velké investiční akce. Nyní 
budeme muset jako město hospodařit efektiv-
něji a více vážit, kde jsou naše priority. 
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Jak funguje vaše vzájemná spolupráce? 
Rozumíte si i mimo úřad?

Zdeněk Navrátil: Za mě osobně si myslím, 
že naše spolupráce funguje velmi dobře. Jsme 
schopni si říct věci dobré i špatné, vzájemně 
se informujeme. Já osobně to vnímám pře-
devším jako týmovou spolupráci. Mimo úřad 
si s Josefem rozumíme také, ale řekl bych, že 
úplně nevyhledáváme společné trávení vol-
ného času. Těch průměrných 10 hodin denně 
v práci nám bohatě vystačí.

Josef Klement: První kontakt, který nastal 
při vyjednávání koalice, byl trošku nejistý, 
protože jsme nevěděli, kdo je kdo, jaký má 
charakter a jak můžeme vzájemně fungovat. 
Nicméně hned po prvních dnech a týdnech ve 
funkci jsme zjistili, že se vzájemně doplňuje-
me a že jsme si to široké spektrum, které musí 
uvolněný zastupitel pokrýt, dokázali rozdělit 
tak, jak to vyhovuje našim odborným doved-
nostem a zájmům. 

Znali jste jeden druhého již před komu-
nálními volbami? 

Zdeněk Navrátil: Já jsem Josefa neznal 
osobně, ale věděl jsem, že je to jeden z lidí, 
kteří se angažovali v petici proti hazardu. 
Před volbami jsem jej tak znal pouze v této 
souvislosti, a pak samozřejmě s předvoleb-
ních plakátů. 

Josef Klement: Ta vzájemná neznalost byla 
oboustranná. Já jsem se se Zdeňkem poprvé 
setkal jako s účastníkem veřejného projed-
nání ohledně žďárského náměstí Republiky, 
které se konalo na Staré radnici. A následně, 
kromě již zmiňovaného setkání v rámci petič-
ního výboru, až při povolebním vyjednávání.

Jak uplynulý rok ve funkci prožívala 
vaše rodina a blízcí?

Josef Klement: Na pocity a názory mých 
blízkých by nejlépe odpověděli oni sami, ale 
myslím si, že moje časová zaneprázdněnost 
se podepsala i na trávení volného času celé 
naší rodiny. Mimo pracovních aktivit plníme 
také mnoho společensky důležitých funkcí 
uvolněných zastupitelů, které nám pak vel-
kou měrou zasahují do víkendů. Přesto je pro 
mě rodina velkou prioritou a vyhledávám ka-
ždou volnou chvilku, abych byl s ní.

Zdeněk Navrátil: Já s Josefem souhlasím, na 
čas je tato práce opravdu hodně náročná. A 
to nejen vlastní práce, ale často i nutná účast 
na společenských, kulturních nebo sportov-
ních událostech. Myslím si, že mám podporu 
a pochopení v rodině, sám sobě však velmi 
často vyčítám nepřítomnost doma. Mám 
malé děti a teď je právě to kouzelné období, o 
které částečně přicházím. Dovolil bych si vyu-
žít této příležitosti a rád bych se omluvil všem 
těm, jejichž pozvání na různé akce a události 
jsem musel odmítnout. Jsem obyčejný člověk, 
který chce také trávit čas se svojí rodinou. A 
prosím tedy v této věci o pochopení.

Jak probíhá spolupráce s městským úřa-

dem a jeho pracovníky?

Zdeněk Navrátil: Pokud občan kritizuje, že 
něco nefunguje, tak většinou kritizuje město. 
Nerozlišuje, jestli je to starosta, místostarosta, 
tajemník nebo úředník konkrétního odboru, 
ale většinou ho zajímá, jak funguje město 
jako celek. My oba se cítíme být součástí širší-
ho týmu, necítíme se k něčemu vyvolení. Víme, 
že je pro nás důležité, abychom byli schopni 
efektivní spolupráce. Aby „koně“ netáhly růz-
nými směry a všichni se snažili co nejlépe plnit 
veřejnou službu pro občany. Občan je klient 
městského úřadu, ať už se to týká státní sprá-
vy nebo samosprávy, a o to by mělo jít přede-
vším. Musím ale říct, že můj pocit z fungování 
městského úřadu a jednotlivých odborů je po 
roce ve funkci lepší, než jsem si představoval. 
Možná tak trochu i proti našim očekáváním 
jsme zde narazili na profesionální a fungující 
úřad. Vždycky jsou rezervy, ale bude i na nás, 
abychom je vyplňovali.

Josef Klement: Hledáme a vážíme si pře-
devším těch úředníků a lidí kolem nás, kteří 
jsou aktivní, kteří hledají řešení a neomezí se 
pouze na strohý výklad zákona. Myslím si, že 
to, co platí o programátorech, že když řeknou, 
že něco nejde, tak to buď neumí, nebo se jim 
do toho nechce. Samozřejmě vše závisí na 
kapacitě lidí a času, který problém zabere. 
Nicméně na úřadě je řada šikovných lidí a ne-
znalostí tedy nelze argumentovat, a pokud se 
k tomu ještě připojí aktivní přístup, můžeme 
se najednou posunovat ne po milimetrech, 
ale po metrech kupředu. Když jsme byli zvo-
leni 7. listopadu 2014 v den Velké říjnové so-
cialistické revoluce, tak jsme říkali, a toho se 
stále držíme, že nechceme dělat revoluci, že 
nevystřelí Aurora a nebude Palácový převrat, 
ale že chceme postupovat cestou evoluce.

Co je vaším hlavním cílem, prioritou  
v tomto volebním období? Co konkrét-
ně chcete realizovat v roce 2016?

Zdeněk Navrátil: Cíle a priority vycházejí 
právě z již zmiňovaného programového pro-
hlášení, je naší snahou ho naplnit. Za sebe 
mohu říct, že bych byl rád, kdyby lidi ve Žďáře 
za ty čtyři roky, které budeme na úřadě, měli 
pocit, že se naše město někam posunulo, a to 
v pozitivním slova smyslu. Aby na konci vo-
lebního období v roce 2018 měl Žďár směr, na 
kterém se většina z nás shodne a ke kterému 
můžeme směřovat. Ždár by měl mít dobře na-
stavené koncepční materiály, ať už se to týká 
územního rozvoje, strategie města a dalších 
oblastí. Pro rok 2016 máme plánů mnoho,  
z těch větších je třeba vypíchnout, že bychom 
rádi rozjeli další výstavbu v oblasti Klafar, a to 
jak bytových, tak i rodinných domků. Rádi by-
chom pokračovali v revitalizaci centra města 
a ve zlepšování komunálních služeb pro ob-
čany. Chtěli bychom vytvořit funkční systém 
dětských hřišť a nastartovat realizaci systému 
cyklostezek, které by spojily naše místní části 
či okolní obce. 

Josef Klement: Chtění je obrovské, ale 
jsme vázáni rozpočtem města. Již na konec 

listopadu připravíme rozpočet města, který 
bude obsahovat i realizační záměry. Chtěli 
bychom realizovat projektové dokumentace 
některých sportovišť, které by byly připra-
veny pro okamžik financování a vyhlášení 
grantů v příštím roce. Jinak stále platí to, co 
jsme definovali na začátku tohoto rozhovoru. 
Naším hlavním cílem je, že nechceme stavět 
pomníky, ale opravovat patníky. Chceme se 
zaměřit na pohodu v bydlení a žití v našem 
městě, protože si myslíme, že Vysočina a měs-
to je území, kde lidé k sobě mají velice blízko. 
Chceme, aby byl Žďár nad Sázavou dobrým 
místem pro život všech generací. Aby zde lidé 
bydleli rádi.

Jaké jsou vaše osobní plány a přání do 
budoucna?

Zdeněk Navrátil: Za sebe osobně bych byl 
rád, kdybych za případné čtyři roky ve funk-
ci starosty mohl říct, že věci, které jsem si  
v rámci této práce předsevzal, byly co nejvíce 
naplněny. Co se týká těch osobních plánů, 
tak bych rád našel dostatek času pro rodinu. 
Tak trochu stále doufám, že si v práci najdu 
takový rytmus, že budu mít i nějaký čas na 
koníčky a na přátele, kteří jsou pro mne brz-
dou a zpětnou vazbou zároveň. Tyto věci šly 
v uplynulém roce hodně stranou. Ve Žďáře 
nad Sázavou se mi líbí a chtěl bych tady žít  
i do budoucna. 

Josef Klement: Většinou se o politicích říká, 
že politika kazí morálku a charakter a já bych 
si velice rád udržel svůj praktický a možná  
i trochu technický způsob uvažování a jedná-
ní. Jsem velice rád, že jsem mezi přáteli a rodi-
nou obklopen lidmi, kterým jsem dal za úkol, 
že v případě, že v mém jednání a chování na-
stanou nějaké změny, tak mě rychle zase vrátí 
do těch mých lidských kolejí, ve kterých chci  
i do budoucna zůstat.

Neodradila vás vaše zkušenost s uvol-
něnou funkcí? Budete za tři roky opět 
kandidovat?

Zdeněk Navrátil: Nemám ambice za kaž-
dou cenu kandidovat znovu. V tomto směru 
se nechci považovat za politika z profese. Pro-
blém je ale v tom, že si dost dobře nedokážu 
představit jiný způsob ohodnocení mého či 
našeho působení a činnosti na radnici, než 
jít znovu do voleb. Je fakt, že to pomyslné vy-
svědčení nám opravdu nedá nikdo jiný, než 
občané našeho města.

Josef Klement: Volby, které budou násle-
dovat, jsou vždy zpětnou vazbou, a to jak 
pro uvolněné zastupitele, tak pro zastupitele 
všeobecně. Každá pozitivní zpětná vazba člo-
věka potěší, a pokud ji od občanů v příštích 
volbách opět dostanu, tak budu velmi rád 
pokračovat v započaté práci. Ale to je ještě 
dlouhá cesta, která možná uteče rychle, ale 
se snahou odpovědného přístupu jako dopo-
sud.  

Děkuji vám oběma za rozhovor. 
 Nikola Adlerová
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Problematika kavky obecné na Stalingradě
Pamětníci potvrdí, že kavky jsou součástí sídliště Stalingrad od počátku jeho vý-
stavby v padesátých letech dvacátého století. Kavky zde využívaly a využívají 
hnízdní možnosti nabízené bytovými domy se sedlovými střechami, kde hlavní-
mi místy hnízdění byly komíny bytových domů. Početní stavy kavek se na Stalin-
gradě v současnosti, oproti stavu ve druhé polovině minulého století, významně 
nenavýšily. Početním stavům kavek rozhodně neprospělo zateplování bytových 
domů spojené s odbouráváním komínů ve střechách domů a úprava střech rege-
nerovaných domů. Ne vždy bylo zohledněno, že může dojít k zániku hnízdních 
příležitostí kavkami po desetiletí využívanými. V České republice došlo k vý-
znamnému poklesu početních stavů kavek. Na Stalingradě, pokud budeme op-
timisty, můžeme říci, že početní stavy kavek stagnují, případně mírně poklesly.   

Druhy rostlin a živočichů, které jsou 
ohrožené nebo vzácné, vědecky či kul-
turně velmi významné, lze vyhlásit za 
zvláště chráněné. Zvláště chráněné dru-
hy rostlin a živočichů se dle stupně jejich 
ohrožení člení na kriticky ohrožené, silně 
ohrožené a ohrožené. Významný úby-
tek kavek v České republice způsobil, že 
kavka obecná byla zařazena mezi zvláště 
chráněné druhy živočichů v kategorii sil-
ně ohrožených. 

Původně kavka obecná v naší kraji-
ně hnízdila v dutinách starých stromů, 
které bohužel již vymizely, a tak se kav-
ka adaptovala na urbanizované území, 
které jí poskytlo náhradu přírodních du-
tin. Domníváme se, že populace kavky 
obecné dnes ke Stalingradu, potažmo 
ke Žďáru nad Sázavou patří a myslíme 
si, že s trochou tolerance je toto souži-
tí lidí s populací kavky obecné možné. 
Když si uvědomíme, že o jejich přiro-
zené hnízdiště jsme kavky obecné při-
pravili my lidé svojí činností v krajině,  

 
tak jim to vlastně i trochu dlužíme.

Naše žďárská populace kavky obec-
né je ve skutečnosti malá a nijak se 
nezvětšuje. Například nedaleký Ha-
vlíčkův Brod má ve staré zástavbě 
hnízdících 218 párů kavek a po vylét-
nutí mladých z hnízd je početnost po-
pulace 650 – 700 jedinců. Aby si moh-
li čtenáři učinit úsudek o tom, jak je  
kavka chráněna, předkládáme stručný vý- 
tah ze souvisejících ustanovení zákona  
o ochraně přírody. 

Ustanovení zákona
 

Zvláště chránění živočichové jsou chrá-
něni ve všech svých vývojových stadiích. 
Chráněna jsou jimi užívaná přirozená  
i umělá sídla a jejich biotop. Dále je zaká-
záno škodlivě zasahovat do přirozeného 
vývoje zvláště chráněných druhů živo-
čichů, zejména je chytat, chovat v zaje-
tí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není 
dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či pře-
misťovat jejich vývojová stadia nebo jimi 
užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, 
chovat, dopravovat, prodávat, vyměňo-
vat, nabízet za účelem prodeje nebo vý-
měny. Zákonodárce předpokládá mož-
nost udělení výjimky ze zákazů u zvláště 
chráněných druhů živočichů. Orgánem 
ochrany přírody příslušným k udělení 
výjimky ze zákazů u zvláště chráněného 
druhu živočicha, kavky obecné na Sta-
lingradě, je Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO 
Žďárské vrchy, Brněnská 39. Orgán 
ochrany přírody je vázán ustanoveními 

zákona o ochraně přírody. Ve správním 
řízení musí být prokázáno, že je případná 
redukce početních stavů kavek odůvod-
něna skutečnostmi podmíněnými záko-
nem o ochraně přírody. Například v zá-
jmu prevence závažných škod, zejména 
na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vo-
dách a ostatních typech majetku, v zájmu 
veřejného zdraví nebo veřejné bezpeč-
nosti nebo z jiných naléhavých důvodů 
převyšujícího veřejného zájmu, včetně 
důvodů sociálního a ekonomického cha-
rakteru a důvodů s příznivými důsledky  
nesporného významu pro životní pro-
středí. 

Možným odlákáním kavek z jejich 
hnízdišť na domech zástavby ve měs-
tě by mohlo být vyvěšení speciálních 
hnízdních budek pro kavky, které by se 
umístily na dřeviny v širším okolí byto-
vých domů. Občan mající za to, že je na-
plněna některá z podmínek pro udělení 
výjimky z ochranných podmínek zvláš-
tě chráněného druhu živočicha, může 
požádat příslušný orgán ochrany příro-
dy o udělení výjimky ze zákazů. Z výše 
uvedeného vyplývá, že odbor životního 
prostředí Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou není orgánem příslušným k ře-
šení problematiky kavky obecné na Sta-
lingradě. To platí i o kácení dřevin, které 
kavky využívají jako nocoviště, jelikož dle 
ustanovení zákona na ochranu přírody a 
krajiny jsou chráněni nejen přímo vyjme-
novaní zvláště chránění živočichové, a to 
ve všech svých vývojových stádiích, ale 
jsou chráněna i jimi užívaná přirozená i 
umělá sídla a jejich biotop. 

Kontaktujte nás
Pokud by byl ze strany občanů po-
ukazujících na vysoké početní stavy 
kavek na Stalingradě zájem, jsme při-
praveni zorganizovat jejich neformál-
ní setkání s odbornými pracovníky 
Správy CHKO Žďárské vrchy. Oslov-
te nás na telefonu 566 688 343, pří-
padně použijte e-mailovou adresu: 
milos.jahorny@zdarns.cz. 
 Miloš Jahorný a Ladislav Holeš, odbor ŽP

Kácení stromů je mnohdy nevyhnutelné
Ve městě padly další tři stromy, neby-

ly ale pokáceny bezdůvodně. Dva smrky 
rostoucí v zelené ploše na ulici Žižkova 
byly pokáceny ze zdravotních důvodů. 
Oba dva byly masivně napadeny škůdci, 
kteří by se mohli rychle rozšířit do okolí 
a způsobit tak mnohonásobně větší ško-
dy. Borovice rostoucí v zelené ploše před 
hřbitovem na ulici Novoměstská ve Žďá-

ře nad Sázavou byla pak rovněž ve velmi 
špatném zdravotním stavu. Jednalo se  
o silně proschlý a prakticky již odumřelý 
strom, který představoval značné nebez-
pečí pro svoje okolí, jelikož se nacházel  
v těsné blízkosti frekventované komuni-
kace. Zeleň ve městě je důležitým prv-
kem a k razantním řešením přistupujeme 
vždy až v krajním případě.   (oks)

Kavka obecná foto: adl

Stromy které musely pryč foto: archiv MěÚ
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Pravidelná péče o les zabrání šíření kůrovců
Letošní velmi suché a teplotně nadprůměrné léto spolu se semenným rokem u 
smrků vyvolalo masivní usychání porostů s následným napadením podkorním 
hmyzem.  Je na vlastnících lesů, zda se jim podaří ochránit lesní majetky před 
kůrovcovou kalamitou, nebo zda svoji liknavostí dopustí, aby kůrovci znehod-
notili výsledek dlouholeté péče o porosty.  Vlastníci lesů jsou mimo jiné povin-
ni aktivně vyhledávat, evidovat a likvidovat hmyzem napadené stromy a činit 
opatření, aby se hmyzí škůdci nešířili.  

Co to v praxi znamená a jak by se 
měl odpovědný vlastník v okamži-
ku, jako je tento zachovat? Zeptali 
jsme se ředitele Lesního družstva 
obcí Přibyslav Jiřího Svobody.

Vlastník lesa by především měl spolu-
pracovat se svým odborným lesním 
hospodářem. Pokud jeho jméno nezná, 
tak mu ho jistě sdělí pracovníci odboru 
životního prostředí v pověřeném měs-
tě. Dále by měl provádět pravidelnou 
kontrolu svého majetku v intervalu 10 
až 14 dnů. Postup žíru kůrovců je pře-
kvapivě rychlý a čím vyšší teplota tím je 
vývoj podkorního hmyzu rychlejší. V pří-
padě zjištění souší nebo chřadnoucích 
stromů, (na některých je pouze několik 
suchých větví či výron smůly), je nutno 
velmi rychle provést jejich těžbu a dříví  

 
napadené kůrovcem co nejdříve z lesa  
odvézt. Je dobré i likvidovat klest, ne-
boť v silnějších větvích často dochází k 
vývoji menších druhů kůrovců. Je třeba 
počítat s faktem, že se na stejném mís-
tě po krátkém čase objeví další souše, 
a to často za několik málo dnů. Z dikce 
„Lesního zákona“ jsou vlastníci povin-
ni kůrovci napadené stromy zpracovat 
do konce března příštího roku. Zkuše-
nost mi však říká, že je třeba nečekat na 
jaro, a udělat v lese pořádek co nejdří-
ve. Důvody jsou dva. Prvním důvodem 
je dobré počasí, kdy na polích nejsou 
plodiny a pole lze využít k přibližování 
a skládkování dříví. Na jaře bude půda 
promočená a na polích a loukách bude 
vznikat škoda. Druhým důvodem je 
vysoká pravděpodobnost poklesu cen 
dříví. Troufnu si tvrdit, že v období mě-

síců května a června příštího roku bude 
kůrovcové dříví velmi těžce prodejné. 

Po provedené větší těžbě je třeba 
provést prevenci například v podobě 
vyvěšení odchytového lapače. Vlast-
ník, který vytěžil tři kůrovcové stromy, 
lapač pořizovat nemusí. Komu však 
těžbou vznikla holina o ploše několika 
arů, měl by lapač instalovat. O tomto 
je třeba se poradit se svým odborným 
hospodářem. Ten vám poradí, zda je tře-
ba lapač instalovat a do kterého místa.                                                                                                                        
Pokud vlastníci budou aktivní a zodpo-
vědní a pokud nám ještě trochu pomů-
že příroda studenou zimou a vlhkým 
jarem, věřím, že kůrovcová kalamita na 
Vysočině nepropukne. Lesu zdar!

 (red)

NEBEZPEČNÝ OXID UHELNATÝ
V České republice podle dostupných informací zemře zbytečně, na otravu 
oxidem uhelnatým, průměrně 300 lidí ročně. Chcete se cítit ve svém bytě 
bezpečně? Chcete spát bez obav o svůj život? Dodržujte základní návyky 
a snižte možnost otravy oxidem uhelnatým na minimum:
1.  Nepodceňujte pravidelnou údržbu 

topidel (kotlů, průtokových ohřívačů, ka-
men), kontrolu spalinových (kouřovod, 
komín) minimálně jedenkrát ročně 

2.  Servis spotřebičů vždy svěřujte 
pouze oprávněným osobám

3.  Dbejte na dostatečný 
přívod vzduchu k topidlům 
(vlivem výměny oken, zatep-
lování budov se často snižuje)

4.  Pořiďte si kvalitní detektory oxidu 
uhelnatého

5.  Pravidelně kontrolujte a měňte baterie 
ve skenerech a detektorech oxidu uhelnatého

6.  Pozor na některé spotřebiče typu „B“, 
které mají přívod vzduchu z místnosti a od-

vod spalin do komína.

Oxid uhelnatý je silně jedovatý plyn, 
který se uvolňuje při nedokonalém 

spalování a jeho nebezpečí je 
v tom, že je neviditelný a bez 

zápachu. Prvními příznaky 
otravy je obvykle zčervená-
ní (cihlově červený obličej), 

bolest hlavy, nevolnost, závrať, malátnost 
a zmatenost. U postiženého je typické 
třešňové zbarvení kůže a sliznic. Vyšší 
koncentrace vedou ke smrti po několika 
vdechnutích.

První pomocí je zajištění přísunu čerstvé-
ho vzduchu, popř. umělé dýchání, lékařská 
první pomoc spočívá v podávání kyslíku.

EXISTUJÍ I MOŽNOSTI
TZV. „LAICKÉ“ KONTROLY.
Pokud zpozorujete některý z následu-
jících jevů, ihned odstavte spotřebič 
z provozu:

1.  žlutý plamen v důsledku nedokonalého 
spalování,

2.  stopy znečištění v důsledku úniku spalin,
3.  orosení studených ploch (zrcadel) krátce 

po zapnutí spotřebiče,
4. patrný kyselý zápach a vlhkost

Dle vyhlášky číslo 252/2004 Sb., kte-
rou se stanoví hygienické požadavky na 
pitnou vodu, četnost a rozsah kontroly 
pitné vody, byly hygienickou laboratoří 
20. října 2015 naměřeny tyto hodnoty:

 

Salvátorka: dusičnany 3,8 mg/l, dusita-
ny <0,020 mg/l, Fe (železo) <0,05 mg/l,  
pH 5,5, Escherichia coli 1 KTJ/100ml, koli-
formní bakterie 3 KTJ/100ml Voda v den 
měření nebyla doporučena jako pitná.

U křiváku: dusičnany 3,6 mg/l, dusitany 
<0,020 mg/l, Fe (železo) <0,05 mg/l, pH 
6,0, Escherichia coli 4 KTJ/100ml, koli-
formní bakterie 5 KTJ/100mlVoda v den 
měření nebyla doporučena jako pitná.

Kvalita vody ve žďárských studánkách



ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ listopad 2015 Aktuality

18

Jak nedostat pokutu?
a) informační a reklamní zařízení o celkové 
ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochran-
ná pásma pozemních komunikací, b) sto-
žáry pro vlajky do výšky 8 m, c) povrchové 
rozvody nebo odvody vody na zemědělské 
půdě nebo na pozemcích určených k plnění 
funkcí lesa, nejde-li o vodní díla, d) signální 
věže, signály a pyramidy pro zeměměřické 
účely, e) podpěrné konstrukce dopravního 
značení a zařízení pro provozní informace 
na pozemních komunikacích, f ) opěrné zdi 
do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně pří-
stupnými pozemními komunikacemi nebo 
s veřejným prostranstvím, g) propustky na 
neveřejných účelových komunikacích, h) 
cirkusové stany a scénické stavby pro film, 
televizi nebo divadlo, i) sjezdy a nájezdy na 
pozemní komunikace sloužící k připojení 
sousední nemovitosti, j) antény do výšky 8 m 
včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejí-
cích elektronických komunikačních zařízení 
umisťované samostatně na pozemku nebo 
na budovách, k) oplocení lesních školek, 
oplocení zřízené k ochraně lesních porostů 
před zvěří na lesních pozemcích a oplocení 
dřevin vysazených za účelem založení územ-
ního systému ekologické stability, která jsou 
bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k ome-
zení provozu na pozemní komunikaci nebo 
k přerušení turisticky značené trasy, l) stavby 
pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon 
práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy 
a do 5 m výšky, bez podsklepení, m) důlní 
díla, důlní stavby pod povrchem a stavby 
v povrchových lomech a skrývkách, pokud 
podléhají schvalování a dozoru státní báň-
ské správy podle horních předpisů, n) skleník 
do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky 
umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 
2 m od hranice pozemku, bez podsklepení, 
o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 
5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, 
podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na 
pozemku rodinného domu nebo stavby pro 
rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmi-
ňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslou-
ží k výrobě nebo skladování hořlavých látek 
nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení 
nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je 
v souladu s územně plánovací dokumentací, 
je umisťována v odstupové vzdálenosti od 
společných hranic pozemků nejméně 2 m, 
plocha části pozemku schopného vsakovat 
dešťové vody po jejím umístění bude nejmé-
ně 50% z celkové plochy pozemku rodinného 
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, p) 
bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozem-
ku rodinného domu nebo stavby pro rodin-
nou rekreaci v zastavěném území umístěný 
v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od 
hranice pozemku, q) stavby mostních vah, 
 r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, 
které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně 
přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plo-
chy a do 4 m výšky, s) výměna vedení tech-
nické infrastruktury, pokud se nemění její 
trasa a nedochází k překročení hranice stá-
vajícího ochranného nebo bezpečnostního 
pásma.  

V minulém čísle Žďárského zpravodaje jsme se v rámci představení odbo-
ru stavebního věnovali možnosti provedení staveb do 25 m2 bez projednání 
stavebním úřadem. Pro připomenutí uvádíme, že se musí jednat o doplňko-
vé stavby umísťované na pozemku u rodinného domu nebo u stavby pro ro-
dinnou rekreaci a musí souviset nebo podmiňovat bydlení nebo rodinnou 
rekreaci. Dále musí být splněny zákonem stanovené parametry a podmínky. 

Další stavby bez povolení?

Ve stavebním zákoně je uveden taxa-
tivní výčet 19 kategorií staveb, které ke 
svému umístění a provedení nepotřebují 
žádné rozhodnutí nebo opatření staveb-
ního úřadu. Tedy vůbec nepodléhají sta-
vebnímu zákonu. Jejich výčet je uveden 
v § 79 odstavec 2 stavebního zákona (viz 
box vpravo).

Platí výše uvedené vždy?

Stavební zákon ve svém ustanovení 
stanovuje dvě výjimky, kdy je i při spl-
nění stanovených parametrů nutno po-
žádat o povolení umístění uvedených 
staveb. 

První se vztahuje k nemovitostem, 
které jsou kulturní památkou. Jelikož 
umístění jakékoliv stavby uvedené v  
§ 79 odst. 2 stavebního zákona je posu-
zováno jako zásah do kulturní památ-
ky, je k jejímu umístění nutné povolení 
stavebního úřadu. Uvedené se vztahuje 
nejen na stavby, ale i na pozemky, které 
jsou součástí kulturní památky a jsou za-
psány v Ústředním seznamu kulturních 
památek. 

Druhá výjimka je vztažena k nemovi-
tostem, které kulturní památkou sice ne-
jsou, ale nacházejí se v památkové rezer-
vaci, památkové zóně nebo ochranném 
pásmu kulturní památky. V daném přípa-
dě nelze bez povolení realizovat stavby 
uvedené v § 79 odst. 2 stavebního záko-
na, tedy stavby vyznačené v uvedeném 
boxu modře. 

Jak se uvedené promítá do stavební 
činnosti na území našeho města?

První výjimka se vztahuje na památky 
nacházející se ve Žďáře nad Sázavou, a 
to například Zámek Žďár s areálem, Dol-
ní hřbitov, kostel sv. Prokopa a další. Za 
účelem zvýšené ochrany před negativ-
ními vlivy okolí bylo vyhlášeno ochran-
né pásmo nemovité kulturní památky 
areálu bývalého cisterciáckého kláštera 
a poutního kostela sv. Jana Nepomuc-
kého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sáza-
vou, viz obrázek. Jak bylo uvedeno výše, 
tak v tomto pásmu nelze bez povolení 
stavebního úřadu realizovat výčet sta-
veb označených v boxu vpravo modře,  
 

 
a to přesto, že splňují stanovené para-
metry. To znamená, že například stavby 
do 25 m2, zmiňované v minulém čísle 
Žďárského zpravodaje, informační a re-
klamní zařízení, byť o celkové ploše do 
0,6 m2 nebo skleník do 40 m2 zastavěné 
plochy a do 5 m výšky umístěný v odstu-
pové vzdálenosti nejméně 2 m od hrani-
ce pozemku, bez podsklepení, vyžadují v 
území zahrnutém do ochranného pásma 
kulturní památky vždy povolení k jejich 
umístění. Výkres ochranného pásma na-
leznete na webu města www.zdarns.cz 

Za nutné považujeme připomenout, 
že přestože některé stavební činnosti 
prováděné na kulturní památce nebo v 
ochranném pásmu kulturní památky ne-
podléhají povolení stavebního úřadu, tak 
je nelze realizovat bez projednání s orgá-
nem státní památkové péče. Jedná se 
zejména o výměnu střešní krytiny, zatep-
lení a provedení nové fasády, nátěr fasá-
dy, výměnu okenních a dveřních výplní, 
výměnu stávajícího oplocení za nové a 
podobně. Bližší informace vám v případě 
potřeby podá pracovnice odboru roz-
voje a územního plánování Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou Zuzana Vostrej-
šová, která má tuto problematiku v kom-
petenci. Telefon: 566 688 199, email:  
zuzana.vostrejsova@zdarns.cz

Na závěr opakovaně doporučujeme 
konzultovat plánované záměry se sta-
vebním odborem Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou. 

 Libuše Pitková, 
 vedoucí stavebního odboru

§ 79 odst. 2 stavebního zákona

Ochranné pásmo památky UNESCO
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (UNESCO)
Ochranné pásmo památky UNESCO
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Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou 
mělo ke dni 27. října 2015
celkem 21 503 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu. 

Ke dni:
25. září 2015 - 21 496 občanů
24. srpna 2015 – 21 507 občanů 
23. července 2015 – 21 525 občanů
1. ledna 2015 – 21 629 občanů

Děti narozené v srpnu 
a v červenci 2015

Dominika Podloucká 26. 7. ZR 7
Ondřej Benc 1. 8. ZR 1 
Filip Stehlík 3. 8. ZR 6
Michal Lojek 11. 8. ZR 5
Jakub Kynčl 12. 8. ZR 3
Radek Milota 21. 8. ZR 3
Julie Hornyšová 30. 8. ZR 4
Šimon Šemrinec 30. 8. ZR 4

Životní jubilea v říjnu 
a v listopadu 2015

Bohumír Pavlíček  26. 10. 80 let ZR 1 
Ludmila Melounová  8. 11. 90 let ZR 3
Stanislav Mach  9. 11. 90 let ZR 3
Marie Švaňhalová 12. 11. 92 let ZR 1
Jaroslav Viška 13. 11. 80 let ZR 4
Drahomíra Palánová 15. 11. 85 let ZR 3
Jan Brychta 25. 11. 80 let ZR 2

Žďárský zpravodaj, měsíčník občanů města Žďár nad Sázavou ● 2. ročník ● Vydává město Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz. Redakční rada: Zdeněk Navrátil, 
Josef Klement, Rostislav Dvořák, Radek Černý, Radek Zlesák, Martin Mrkos. Odpovědný redaktor: Nikola Adlerová, tel. 733 465 035,  e-mail: nikola.adlerova@zdarns.cz ● 
Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou ● Do všech domácností zdarma ● Počet výtisků: 10 200 kusů ● Datum vydání: 17. 11. 2015
Distribuce: Renvy Trade s.r.o., Grusova 413, Pardubice ● Tiskne: Tisk centrum, Modřická 645/62, Moravany u Brna ● Registrace: MK ČR E 21706.

Srdečně gratulujeme rodičům dětí i jubilantům!

Active-SVČ, Žďár nad Sázavou vás zve na:

Čeká vás spousta her, diskotéka, vystoupení a hlavně nadílka od Mikuláše.

5. 12. 2015 v 15.30 
sál DDM, Horní 2

Jednotné vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek od 9. 11. do 4. 12. 2015, DDM, Horní 2. Omezená kapacita sálu!

Mikulášskou nadílku

Active-SVČ, Žďár nad Sázavou vás zve na:

Čeká vás spousta her, diskotéka, vystoupení a hlavně nadílka od Mikuláše.

5. 12. 2015 v 15.30 
sál DDM, Horní 2

Jednotné vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek od 9. 11. do 4. 12. 2015, DDM, Horní 2. Omezená kapacita sálu!

Mikulášskou nadílku
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Výstavy
úterý 1. prosince až neděle 27. prosince 2015
EVA NATUS A BARBARA ŠALAMOUNOVY – GRAFIKA
SIMONA KAFKOVÁ, LIDMILA ŠIKOLOVÁ - ŠPERKY
út – pá 10.00-12.00, 14.00-17.00; so, ne 14.00-17.00
výstavní síň Staré radnice

pondělí 30. listopadu 2015 až sobota 12. prosince 2015
v půjčovní době knihovny
ANDĚLSKÉ POHLAZENÍ – výrobky uživatelů Klubu v 9
Knihovna M. J. Sychry
VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ – práce dětí ZUŠ
vestibul Čechova domu

středa 2. prosince 2015 až čtvrtek 31. prosince 2015
v půjčovní době knihovny
KDYŽ SE TADY NENUDÍME, TAK SE BRZY UZDRAVÍME
práce dětí MŠ a ŠD při nemocnici Nové Město na Mor.
Knihovna M. J. Sychry

středa 2. prosince 2015 až neděle 31. ledna 2016
RADEK ŽIVNÝ – FOTOGRAFIE BETLÉMŮ Z PÍSKU
1 hodinu před a během představení
Městské divadlo

čtvrtek 10. prosince až sobota 19. prosince 2015
VÁNOČNÍ VÝSTAVA PLNÁ PERNÍKŮ
čt – pá 14.00 až 17.00, so 9.00 až 12.00
sál Active-SVČ, Horní 2

KULTURNÍ AKCE

sobota 21. listopadu 2015
COUNTRY PLES
19.00 Orlovna
DISKO VACEK
19.30 Dům kultury
KAREL NA NÁKUPECH a LITLLEMEN
20.00 Jazzmine club

pondělí 23. listopadu 2015
VIVALDIANO
19.00 Dům kultury

úterý 24. listopadu 2015
VÁNOČNÍ VARIACE
16.00 Knihovna M. J. Sychry
TROŠKA SMÍCHU OD TROŠKŮ
19.00 Městské divadlo

středa 25. listopadu 2015
AUTOMATICKÁ KRESBA
18.00 - 21.00 klub Univerzum

čtvrtek 26. listopadu 2015, 19.00 hodin
DARDA
19.00 Městské divadlo

pátek 27. listopadu 2015
VEČER U PIÁNA S JENDOU NOVÁKEM
20.00 Jazzmine club

sobota 28. listopadu 2015
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

9.00 -12.00 Knihovna M. J. Sychry
OLIVER
17.00 Městské divadlo
OCTOPUSSY
20.00 Kulturní centrum Batyskaf

neděle 29. listopadu 2015
ŽĎÁRSKÝ PODZIMNÍ FLER TRH
9.00-16.00 Dům kultury
PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU, ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
16.00 náměstí Republiky

pondělí 30. listopadu 2015
AZ-KVÍZ NA CESTÁCH
17.00 Městské divadlo

pondělí 30. listopadu – čtvrtek 24. prosince 2015
RORÁTNÍ MŠE SVATÁ (denně mimo neděli)
6.30 kostel sv. Prokopa

úterý 1. prosince 2015
TEPANÉ ŠPERKY
16.00 Knihovna M. J. Sychry

středa 2. prosince 2015, 9.00, 11.00, 19.00 hodin
čtvrtek 3. prosince 2015, 9.00, 11.00 hodin
SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM
Městské divadlo

sobota 5. prosince 2015
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
15.30 sál Active-SVČ, Horní 2

neděle 6. prosince 2015
MARIE ROTTROVÁ
19.00 Dům kultury

pondělí 7. prosince 2015
KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY
19.00 Městské divadlo

úterý 8. prosince 2015
AUTORSKÉ ČTENÍ S ERGALLEM Z KNIHY GALGAD
17.00 Knihovna M. J. Sychry
RADIM UZEL A PEPA ŠTROS
19.00 kavárna U tety Hany

středa 9. prosince 2015
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
18.00 u kostela sv. Prokopa

čtvrtek 10. prosince 2015
ZIMNÍ TRH
8.00-17.00 náměstí Republiky
VÁNOČNÍ KONCERT TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
17.00 Městské divadlo

sobota 12. prosince 2015
SLAVNOST SVĚTLA – mše svatá a světelný průvod
16.30 kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře
17:30 ambity kostel na Zelené hoře

neděle 13. prosince 2015
NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU
19.00 Městské divadlo


