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Interiér Radniční restaurace

Podnikejte ve Žďáře 
Podnikejte v městských prostorech

Nabízíme k pronájmu prostory bývalé Radniční restaurace.
Prostory se nacházejí v objektu č. p. 294, Stará radnice ve Žďáře 
nad  Sázavou. Celková výměra objektu činí 225,45  m2, prostor je 
vhodný k provozování reprezentativní restaurační činnosti. K objektu 
náleží také velká letní zahrádka, která se nachází přímo na  náměstí 
Republiky.

Písemné reakce na vyhlášený záměr přijímá sekretariát starosty v 
městském úřadě v zalepených obálkách, výrazně označených číslem 
záměru s uvedením nabídky výše ceny nájemného, jména a  adresy 
zájemce, a to nejpozději do termínu uzávěrky záměru.

Pro více informací o vyhlášeném 
záměru nebo o nabízených 
objektech k  pronájmu v majetku 
města Žďáru nad Sázavou 
se zájemci mohou obrátit 
na kontaktní osobu: 

Vladimír Neuman 
+420 566 688 135 
vladimir.neuman@zdarns.cz

Informace o vyhlášených záměrech naleznete na www.zdarns.cz.

RADNIČNÍ RESTAURANT

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje od 20. ledna 2016 
první ročník celoroční fotografické soutěže Zaostřeno na 
Žďár 2016. Soutěž je určena všem nadšeným amatérským 
i profesionálním fotografům žijícím na území našeho 
města nebo jeho spádových obvodů.

Soutěž by měla propojit Žďárský zpravodaj a facebookový 
profil města. Každý měsíc bude vyhlášeno jedno konkrétní 
téma, ze kterého vzejde vždy jedna vítězná fotografie. Tu 
vyberou svým hlasováním lidé na facebookové stránce města 
a následně se objeví v dalším čísle Žďárského zpravodaje.  
V lednu příštího roku pak bude z vítězných fotografií vybrána 
jedna, která se stane fotografií roku 2016. Autor této fotografie 
bude následně odměněn hodnotnou cenou a jeho fotografie 
se objeví v únorovém čísle (roku 2017) Žďárského zpravodaje 
na titulní straně. Autoři každé z nejúspěšnějších fotografií, 
které postoupí do finále, obdrží od města Žďár nad Sázavou 
drobný dárek.

Téma I. Zaostřeno na zimní krajinu

Od středy 20. ledna do neděle 7. února 2016 můžete 
zasílat své fotografie ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na 
e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu 
e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2016 – leden.  V emailu 
uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a 
telefonní kontakt. Zasláním snímku do soutěže poskytujete 
souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a zveřejněním 
fotografie ve Žďárském zpravodaji, na facebookovém profilu 
města a na webových stránkách města. 

Více informací a pravidla soutěže naleznete od 20. ledna na 
webových stránkách města www.zdarns.cz. V případě potřeby  
zasílejte své dotazy na e-mail zaostrenona@zdarns.cz.

Témata pro rok 2016:

I. Zaostřeno na zimní krajinu 
(zasílejte do 7. února)
II. Zaostřeno na portrét, autoportrét 
(zasílejte do 6. března)
III. Zaostřeno na svět dětí
(zasílejte do 10. dubna)
IV. Zaostřeno na krásu v pohybu
(zasílejte do 8. května)
V. Zaostřeno na Máj lásky čas
(zasílejte do 5. června)
VI. Zaostřeno na kouzlo černobílé fotografie
(zasílejte do 10. července)
VII. Zaostřeno na naše město
(zasílejte do 7. srpna)
VIII. Zaostřeno na příběhy z ulice
(zasílejte do 4. září)
IX. Zaostřeno na zvěř přítulnou i divokou
(zasílejte do 9. října)
X. Zaostřeno na barevný podzim
(zasílejte do 6. listopadu)
XI. Zaostřeno na vás! (volné téma)
(zasílejte do 4. prosince)
 (red)

Zaostřeno na Žďár 2016

ilustrační foto
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám ještě jednou po-
přál do nového roku 2016 hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti. 

Ať do nového roku vykročíme všichni 
tou správnou nohou. Tak, aby nás v ná-
sledujících měsících čekaly především 
ty dobré zprávy. Přejme si také, aby-
chom byli schopni úspěšně čelit všem 
výzvám, které nás v novém roce čekají. 
Ať se nám splní co nejvíc našich přání, či 
naplní všechna předsevzetí, která jsme 
si s příchodem nového roku dali.    

Chtěl bych také při této příležitosti 
všem Žďárákům, a především těm, kte-
ří se aktivně podílejí na životě našeho 
města, poděkovat. I drobná aktivita  
v kontextu celku totiž přispívá k tomu, 
že se nám žije v našem městě lépe.  
Za sebe pak mohu slíbit, že se budeme 

snažit dělat vše pro to, aby naše město 
bylo i v roce 2016 dobrým místem pro 
život všech generací Žďáráků. 

Jednu drobnou změnu s novým ro-
kem jste již jistě zaznamenali. Držíte v 
ruce Žďárský zpravodaj v „novém ka-
bátu“. Nadále pracujeme také na zkva-
litňování obsahu, tak aby zpravodaj byl 
skutečně dobrým zdrojem informací 
pro všechny Žďáráky. Vedle důležitých 
informací z radnice a dalších městských 
organizací se zaměřujeme i na sportov-
ní, kulturní a společenský servis. Důle-
žité jsou pak také praktické rady pro 
vyřízení nejrůznějších „úředních“ zále-
žitostí. Zpravodaj se snaží být měsíční-
kem, který dává prostor všem hlasům, 
včetně těch kritických. Prostor zde mají 
nejen všichni zastupitelé, ale těšíme se  
i z reakcí občanů. Budeme rádi, když 
budete do zpravodaje nadále zasílat 
nejen příspěvky k aktuálním problé-
mům, ale i historické zajímavosti, vzpo-
mínky pamětníků, zajímavé fotografie 
či pozvánky na akce, které pořádáte. 

Děkuji vám a přeji všem hezký nový 
rok.

 Zdeněk Navrátil, 
 starosta města 
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V úterý 12. ledna 2016 proběhlo na 
Staré radnici jednání zástupců města a 
následná diskuze s ministrem dopravy 
Danem Ťokem. Ten naše město navštívil  
v rámci pracovní cesty na Vysočinu. Deba-
ty s ministrem se zúčastnilo bezmála pa-
desát občanů ze Žďáru nad Sázavou, ale  
i z blízkého okolí.

Jednalo se například o pokračování 
městského obchvatu v části ulic Brněn-
ská a Jihlavská. Co se týče časového ho-
rizontu, podle ministra Ťoka by se mohlo 
odhadem jednat o čtyři, případně pět let, 
než po novém obchvatu projedou první 
auta.  Podle jeho slov by celou věc mohla 
urychlit i skutečnost, že pozemky potřeb-
né pro výstavbu obchvatu jsou téměř sto-
procentně ve vlastnictví Žďáru. 

Dále se diskutovalo také o vybudová-
ní nové železniční zastávky u průmyslové 
zóny a napojení Žďáru na integrované 
dopravní systémy.  (red)

Aktuálně

Diskuze s ministrem dopravy Danem Ťokem na Staré radnici. Foto: adl

Zdeněk 
Navrátil
 
starosta města
Žďáru nad Sázavou
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Setkání s občany: Kde jsme? Strategie rozvoje města

Kdy: v úterý 9. února 2016 od 18.00 hodin
Kde: Active SVČ - Dům dětí a mládeže, Horní 2 

Staň se aktivním Žďárákem a přijď diskutovat o budoucnosti tvého města.

Zpracování Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou pokračuje. V současné době jsou 
dokončovány práce na analytické části strategie, tzv. Profilu města, který obsahuje informace 
o současném stavu města v různých oblastech života. Chcete-li se dozvědět, jak naše město obstá-
lo v průzkumu, jaká jsou zjištění z analýzy a mít možnost na toto téma diskutovat s vedením města, 
udělejte si čas a přijďte na setkání s občany.
Součástí setkání bude i krátký kulturní program dětí z kroužků Active SVČ a drobné občerstvení.

Tři králové vyrážejí začátkem nového 
roku na dobročinnou sbírku už šest-
náct let. Tentokrát akce pořádaná Ob-
lastní charitou Žďár nad Sázavou tr-
vala až do 14. ledna. Heslo Tříkrálové 
sbírky znělo symbolicky: „Každá koru-
na pomáhá.“ Přispět mohl tedy každý 
po svém. 

Koledníky jste mohli poznat podle spe-
ciálních zapečetěných pokladniček, které 
nesly znak Charity Česká republika, pečeť 
obce či města, ve kterém sbírka probíhala 
a nechybělo ani razítko centra Kambala. 
Během svých pochůzek navštívila vzácná 
trojice také městský úřad.

Sbírce vždy předchází pečlivé přípravy, 

které se každoročně vyplácí. V loňském 
roce totiž koledníci vybrali přes dva a půl 
milionu korun. Kolik se podařilo vybrat le-
tos, však nebylo do uzávěrky zpravodaje 
známo. V roce 2016 organizátoři poskytli 
celkem 461 pokladniček, do kterých bylo 
možné přispět. 

Z vybraných peněz se podporují nej-
různější projekty, ale i jednotlivci v nouzi. 
Jedním z těch, kterým vloni finanční pod-
pora pomohla, byl Klub v 9. Jde o cent-
rum pro podporu duševního zdraví. Díky 
financím ze sbírky se její členové mohli v 
loňském roce vydat na rekondiční poby-
tovou akci. 

Část sbírky vloni putovala i do zahrani-
čí. „Z finančních prostředků byli podpořeni 
i lidé v nouzi nebo zdravotně–sociální cen-
trum Hippokrates v Moldávii,“ sdělila Jana 
Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou. Doplnila však, že letos bude 
vybraná částka využita převážně na po-
moc místním projektům a službám.

 (red)

Kašpar, Melichar a Baltazar znovu prošli městem

Tři králové navštívili i městský úřad Foto: adl

Podpora komunitního života 
v místních částech

Místní části Mělkovice, Radonín, Str-
žanov a Veselíčko jsou nedílnou součástí  
Žďáru nad Sázavou. Od vlastního města 
je však dělí menší či větší vzdálenost a 
jejich obyvatelé si nemohou tak v mno-
hých ohledech dopřát komfortu občan-
ské vybavenosti a zázemí, které nabízí 
centrální Žďár. Místní části tak nutně žijí 
svým vlastním životem, posíleným silnou 
pospolitostí jejich obyvatel. S tím je spo-
jena i potřeba různých kulturních, spo-
lečenských a sportovních akcí konaných 
přímo v místě, které pomohou posílit 
kvalitu komunitního života v dané místní 

části. Proto byla přijata pravidla tvorby  
a čerpání rozpočtové položky „osadní vý-
bory“, která realizaci takových akcí obyva-
tel místních částí umožní.

Tento krok vnímáme také i jako začá-
tek debaty, jak obdobným způsobem po-
sílit sounáležitost obyvatel v jednotlivých 
čtvrtích Žďáru, například formou tzv. par-
ticipativních rozpočtů.

Musíme to opravit,
brzy po novém

Z hlediska dopravy klíčová ulice 
Smetanova bude brzy znát firmu, která 
provede její rekonstrukci. Riziko doprav-
ních komplikací ve městě a ztížený život 

obyvatel ulice a přilehlého okolí vlivem 
rekonstrukce nás zároveň povede k úsilí 
o maximální možné zkrácení lhůt opra-
vy vítěznou firmou a dohnání zpoždění, 
které  na projektu nabral Svaz vodovodů  
a kanalizací Žďársko, podílející se v ulici 
na rekonstrukci kanalizace.

 Martin Mrkos, 
 radní a zastupitel města

Co je nového? 
Aneb poznámky z rady

Smetanova ulice aktuálně Foto: adl
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V nadcházejících měsících vám na stránkách Žďárského zpravodaje budeme pravi-
delně představovat jednotlivé komise rady města. Rada města zřídila na počátku 
stávajícího volebního období sedm komisí. Komise je iniciativním a poradním or-
gánem rady města. Kulturní komisi vám představí její předseda a zastupitel města 
Ondřej Vykoukal.

Kulturní komise rady města by se dala 
nazvat komisí tradiční. Je zřizována již 
několik volebních období a nejinak tomu 
bylo i ve volebním období aktuálním, kdy 
byla komise jmenována jako jedna z prv-
ních, podobně jako další tradiční komise, 
sportovní a bytová. Nyní má komise jede-
náct členů, kteří byli radou města jmeno-
váni na návrhy všech politických subjektů 
zastoupených v zastupitelstvu města. Jako 
spojení komise s úřadem funguje tajemni-
ce komise Dana Hrstková z odboru škol-
ství, kultury a sportu.  

Základním dokumentem komise je tzv. 
plán činnosti, který vytváříme a schvaluje-
me vždy na lednovém jednání a následně 
jej předkládáme radě města na vědomí.  

V plánu si stanovíme základní body, kte-
rým se budeme v daném roce věnovat. 
Samozřejmě se nikdy nejedná o definitivní 
dokument, plán je průběžně aktualizován 
tak, jak do komise přicházejí nejrůznější 
materiály a návrhy.

Stěžejním, každoročně se opakujícím, 
bodem je posuzování žádostí v rámci 
městského dotačního programu Kultu-
ra. Nejinak tomu bude i letos, a tak se na 
únorových zasedáních budeme probírat 
všemi řádně podanými žádostmi a ná-
sledně doporučíme radě města, které žá-
dosti schválit a s jak vysokým finančním  
příspěvkem.

Od loňského roku je novým a objem-
ným pravidelným bodem jednání příprava 
Dne Žďáru. Kulturní komise sestavuje celý 
jeho program a členové komise se násled-
ně podílí i na aktivním pořádání celé udá-
losti v den jejího konání. Věříme, že jsme 
loni založili tradiční akci, která nám dlouho 
vydrží, jako např. Slavnosti jeřabin, na je-
jichž přípravě, se kulturní komise rovněž 
podílí.

Za úspěch loňského roku lze, včetně 
prvního ročníku Dne Žďáru, označit vznik 
Ceny města Žďár nad Sázavou. Pravidla 
jejího udělování vznikly na půdě komise a 

byla po malých úpravách schválená zastu-
pitelstvem města v prosinci loňského roku. 
Město tak bude každý rok oceňovat jednu 
osobnost či kolektiv za významné zásluhy 
v oblasti kultury, sportu, vzdělávání apod. 
Osobnost na ocenění může nominovat 
kterýkoli občan Žďáru, a to do konce února.

Na podzim roku 2015 jsme zahájili sé-
rii výjezdních zasedání, kdy každý měsíc 
navštěvujeme jednu městem zřizovanou 
organizaci působící v oblasti kultury. Již 
jsme tak navštívili Regionální muzeum, 
Kino Vysočina a naši knihovnu. V lednu pak 
žďárskou základní uměleckou školu. Bě-
hem těchto návštěv diskutujeme s pracov-
níky daných organizací o jejich fungování, 
plánech a problémech tak, aby jim město 
mohlo poskytovat více cílenou a smyslupl-
nou podporu.

V letošním roce bychom se chtěli za-
bývat vedle výše zmíněných akcí i uvažo-
vanou rekonstrukcí půdy Čechova domu  
a možnou proměnou adventních trhů a ad-
ventních akcí obecně. Na základě proběh-
nuvších zasedání komise jsem přesvědčen, 
že naše práce je pro Žďár a jeho občany pří-
nosem. Budu rád, když k naší práci přispě-
jete i vy, občané našeho města, a to svými 
nápady či připomínkami. Pro komunikaci s 
komisí můžete využít kontakty, které jsou 
uvedeny  na webových stránkách města. 
Všemi smysluplnými podněty se budeme 
rádi zabývat. 

 Ondřej Vykoukal

Představujeme komise rady města – kulturní komise

Ondřej 
Vykoukal
 
předseda 
Kulturní komise 
a zastupitel města 
Žďár nad Sázavou

Město bude jednou ročně udělovat cenu za zásluhy
Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou schválilo 17. prosince 2015 pravidla pro udělování Ceny města Žďár nad Sázavou 
občanům města jako morální ocenění za významné zásluhy, především v  oblastech kultura, sport, vzdělávání, věda, veřejný 
život. Ocenění může být rovněž uděleno občanům města za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly 
záchranu života nebo zdraví občanů města. Ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i osobám, které nejsou ob-
čany města Žďáru nad Sázavou, tato výjimka musí být ale řádně odůvodněna.

   V jednom kalendářním roce může být 
ocenění uděleno maximálně jedné osobě, 
nebo jednomu kolektivu. Ocenění může 
být uděleno jedné osobě pouze jednou, 
opakované udělení není přípustné, rov-
něž může být uděleno in memoriam. Ná-
vrhy na udělení ocenění mohou podávat 
jednak občané města nebo firmy sídlící 
ve Žďáře nad Sázavou osobně, ale i pro-
střednictvím členů zastupitelstva měs-
ta. Návrhy mohou být podávány dvěma 
způsoby. Buď v listinné podobě na adresu 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 
227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, v obál-
ce označené „Ocenění za zásluhy“ nebo 
v elektronické podobě na adresu meu@
zdarns.cz s předmětem „Ocenění za zá-
sluhy“. Ocenění bude vždy uděleno na 
základě návrhů přijatých v předcházejí-
cím kalendářním roce. Návrhy mohou být  

 
podávány kdykoli během každého roku. 
Každý návrh musí obsahovat jméno a pří-
jmení navrhované osobnosti, popřípadě 
bydliště či jiné kontaktní údaje, jsou-li na-
vrhovateli známy, dále odůvodnění návr-
hu v rozsahu minimálně půl normostrany 
(900 znaků). Navrhovatel musí uvést své 
jméno a příjmení, firmy název, adresu a 
kontaktní telefon, případně e-mail.

Veškeré přijaté návrhy budou opatřeny 
pořadovým číslem a evidovány Odborem 
školství, kultury a sportu, který je předloží 
Výboru pro udělování ocenění města Žďár 
nad Sázavou. Výbor je složen ze zástupců 
všech politických subjektů zastoupených  
v zastupitelstvu města. Zasedání výboru 
se s hlasem poradním účastní zástupce Re-
gionálního muzea Žďár nad Sázavou a ta-
jemník výboru, zaměstnanec odboru škol-
ství, kultury a sportu. Výbor poté provede  

 
výběr z předložených návrhů na udělení 
ocenění a předloží jej radě města. Jednot- 
livé návrhy musí být schváleny minimálně 
třípětinovou většinou všech členů výboru. 

Rada města návrhy projedná a násled-
ně předloží zastupitelstvu města k roz-
hodnutí o udělení ocenění, a to do konce 
měsíce května daného kalendářního roku. 
Na ocenění není právní nárok a zastupitel-
stvo města může rozhodnout o neuděle-
ní. 

Ocenění bude zpravidla předáváno sta-
rostou, popřípadě místostarostou v prů-
běhu června na slavnostním ceremoniálu. 
Oceněnému budou předány pamětní list 
a medaile v etuji a ocenění bude zapsáno 
do kroniky města Žďáru nad Sázavou. 

Návrhy na udělení letošního ocenění 
musí být výjimečně podávány do kon-
ce února 2016.  (red)
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Zpracování Strategie rozvoje města 
Žďáru nad Sázavou pokračuje také v roce 
2016. V současnosti jsou dokončovány 
práce na Analytické části strategie, tzv. 
Profilu města, který obsahuje informace o 
současném stavu města v různých oblas-
tech života – obyvatelstvo, bydlení, škol-
ství, sociální a zdravotní služby, technická, 
dopravní a volnočasová infrastruktura, 

životní prostředí a řízení a správa města. 
Jedním ze zdrojů informací byly výsledky 
ze sociologického šetření obyvatel města, 
které bylo realizováno v září a říjnu 2015. 
Z šetření vyplynulo, že občané jsou nejví-
ce hrdí na místní přírodu (uvedlo více než 
54 % respondentů) a na přítomnost pout-
ního kostela svatého Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře, který je zařazen do sezna-

mu UNESCO.
Naopak nejvíce občany trápí dopra-

va, zejména hustý provoz v centru města  
a chybějící obchvat. Obecně jsou místní 
obyvatelé také nespokojeni s technickým 
stavem silnic, zvýšeným hlukem podél 
hlavních tahů a nedostatkem parkova-
cích míst na sídlištích i v centru města - 
viz  tabulka. 

Za účelem představení výše uvede-
ných i dalších výsledků z průzkumu a 
zjištění z analýzy se bude dne 9. února 
2016 v 18.00 hodin konat v prostorách 
Domu dětí a mládeže na Horní ulici veřej-
né projednání s občany města. Součástí 
bude také diskuze o vizi, kam by město 
mělo směřovat a představení dalšího po-
stupu tvorby strategie. Na toto společné 
jednání vás srdečně zveme. Pozvánku na 
Setkání s občany naleznete ve zpravodaji 
na straně čtyři.

Více informací o tvorbě Strategie roz-
voje města lze nalézt na webových strán-
kách: strategie.zdarns.cz. (red)

V současné době je hotová projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného 
osvětlení na sídlišti Vodojem ve Žďáře nad Sázavou 7. Při přípravě rekonstrukce 
veřejného osvětlení začalo vedení města zvažovat variantu celkové rekonstrukce, 
tzn. osvětlení a povrchů, a spojení obou akcí do jedné realizace. 

Odbor rozvoje a územního plánování 
navrhl čtyři etapy, jak by mohla stavba 
probíhat, aby zůstala zachována obsluž-
nost sídliště a aby byly rozloženy finanční 
náklady stavby. Následně požádal dotče-
ný odbor o vyjádření jednotlivé majitele 
a správce inženýrských sítí na sídlišti. V 
plánu bylo zahájení první etapy již v roce 
2016. Největší problém ale prozatím spo-
čívá ve vyjádření společnosti RWE, která 
z důvodu zachování průběžné distribuce 
plynu nesouhlasila s navrženým pořadím 
etapy. „Město se situací na sídlišti ve Žďáře  

 
nad Sázavou 7 intenzivně zabývá, jedná-
me se všemi dotčenými orgány a správci 
sítí,“ sdělil starosta města Zdeněk Navrátil. 

„Vnímáme, že situace na Vodojemu je pro 
občany velmi bolestná, protože výměna ve-
řejného osvětlení, které je v současné době 
v havarijním stavu, byla přislíbena již v roce 
2015,“ doplnil Navrátil. „Jako správní hos-
podáři však nemůžeme začít s opravami v 
době, kdy je jasné, že bychom za rok nebo 
za dva nově položený asfalt opět poško-
dili a začali s rekonstrukcí nanovo. Proto 
moc prosíme místní občany o trpělivost a 
shovívavost. Tato problematika patří mezi 
priority a město opravdu intenzivně jedná 
o urychlení celé situace“ doplnil starosta 
města. 

O vývoji situace vás budeme informo-
vat v některém z dalších čísel Žďárského 
zpravodaje.

 (orup)

Zpracování Strategie rozvoje města pokračuje

Rekonstrukce povrchů a infrastruktury na sídlišti Vodojem

Sídliště Žďár nad Sázavou 7 Foto: adl

Největší problémy města podle občanů Relativně (%)

Doprava (hustý provoz, stav silnic, hluk, chybějící obchvat) 21,3

Parkování (nedostatek parkovacích míst) 16,9

Nedostatek odpadkových košů a nepořádek ve městě 6,5

Nezodpovědní pejskaři 6,0

Neuspokojivý stav a počet dětských hřišť 5,1

Hluk (zejména v nočních hodinách) 4,6

Bezdomovci 4,4

Náměstí 3,9

Romové 2,3

Od loňského roku ve městě probíhá 
rekonstrukce inženýrských sítí a opra-
va povrchů ve frekventované ulici 
Smetanova, a to od křižovatky u ob-
chodního domu Convent po křižovat-
ku u parku U Ivana. Akce se skládá ze 
dvou samostatných staveb dvou růz-
ných investorů.

Stavbu Rekonstrukce vodovodu a 
splaškové kanalizace zajišťuje Svaz vodo-
vodů a kanalizací Žďársko. Dodavatelem 
stavby je firma T.M.V. Bystřice. Celková 
cena stavby dosahuje 6,7 milionů korun 

a město do ní přispívá 30 % tedy 1,9 mili-
onů korun. Proti plánovanému harmono-
gramu se stavba zpozdila. Toto zpoždění 
by však nemělo mít vliv na termín ukon-
čení díla podle uzavřené smlouvy.

Druhou stavbu Rekonstrukce povrchů, 
veřejného osvětlení a dešťové kanalizace 
zajišťuje město Žďár nad Sázavou. Vy-
hlášení výběrového řízení na dodavatele 
stavby schválila rada města 14. prosince 
2015. Výběrové řízení proběhne formou 
elektronické aukce. Důvodem rekon-
strukce je pokročilý stupeň degradace 
povrchů chodníků a vozovky. Šířka komu-

nikace po provedených úpravách bude 
7,2 m, povrch – asfaltový beton. Chodní-
ky budou provedeny bezbariérově, po-
vrch – betonová dlažba. Součástí stavby 
bude i provedení úprav na stávajících 
přechodech a místech pro přecházení 
(např. nové osvětlení, vodicí pásy).  

Podle klimatických podmínek a pod-
le skutečně provedené rekonstrukce sítí 
zahájí město rekonstrukci pravděpodob-
ně v květnu 2016. Také město bude stav-
bu provádět po etapách. Více informací 
přineseme v některém z dalších vydání 
Žďárského zpravodaje. (red)

Smetanova ulice aktuálně
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Oslavné vítání dětí do života neboli vítá-
ní občánků má ve Žďáře nad Sázavou už 
více než padesátiletou tradici, která je 
spojena s jednou velkou a úžasnou udá-
lostí. Touto událostí je zrození nového ži-
vota – narození člověka. Smyslem tohoto 
slavnostního společenského setkání je 
oslava nového života a rodiny jako pev-
ného a neoddělitelného základu naší lid-
ské společnosti.

Město ve spolupráci se sborem pro ob-
čanské záležitosti projevuje trvalý aktivní 
zájem svou spoluúčastí na této radostné 
události a organizuje slavnostní společná 
setkání s rodinami narozených dětí v his-
torických prostorách Staré radnice. Do uce-
leného kolektivu vítání občánků dnes už 
neodmyslitelně patří nejen děti z mateřské 
školy Srdíčko, které za hudebního dopro-
vodu pedagogů základní umělecké školy 
vytváří velmi příjemnou kulturní atmosféru 
celé slavnosti, ale také studentky střední 
zdravotní školy, které pečují o vítané děti, 
když se jejich rodiče slavnostně podepisují 
do kroniky města.   

Město Žďár nad Sázavou i v historii zdů-
razňovalo tuto slavnostní událost formou 
přání, věcné pozornosti nebo upomínky 
trvalého charakteru, kterou při slavnosti za 
dítě přebírají jeho rodiče. Je pravdou, že se 
s vývojem doby postupně měnil i soubor 
předávaných pozorností. Mnozí rodiče si 
budou určitě pamatovat například bron-
zovou medaili se znakem města a nápisem 

Novému občanu města. V současné době 
rodiče obdrží přání města v listinné podobě, 
nádherně ilustrovanou knihu Českých po-
hádek a záznam ze slavnostního dne vítání 
občánků na DVD nosiči, který vzniká ve spo-
lupráci s kolektivem profesionálů žďárského  

videostudia. Zde jsou také veškeré záznamy 
z vítání dětí archivovány.

Zastupitelstvo města v rámci schválené-
ho rozpočtu pro rok 2016 podpořilo rozší-
ření upomínek trvalého charakteru předá-
vaných dětem při slavnosti vítání občánků.  
Znamená to tedy, že nově narozené děti od 
1. ledna 2016 obdrží k vyjmenovaným po-
zornostem ještě zlatý medailon se znakem 
města.

Rodiny narozených dětí prožívají tuto 
radostnou událost velmi intenzivně. To, že 
je obřad vítání občánků do života opravdu 
svátečním dnem nejen pro rodiče naroze-
ných dětí, ale i ostatní rodinné příslušníky, 
je zřejmé při pohledu do zaplněné obřadní 
síně při každém vítání.

Přáním rady města i všech, kteří se spo-
lupodílí na přípravě a průběhu tohoto svá-
tečního setkání s novými občánky města a 
jejich rodiči, je, aby si i po letech zachovali 
pěkný vztah a vzpomínky ke svému rodné-
mu městu na Vysočině.   

 
 Rostislav Dvořák,
 člen rady a zastupitelstva města

Vítání občánků má ve Žďáře mnohaletou tradici

Zlatý medailon pro narozené děti Foto: archiv

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo v lis-
topadovém čísle Žďárského zpravodaje 
soutěž o grafický návrh samolepky na 
auto. Smyslem soutěže bylo vytvoření 
originální nálepky pro občany Žďáru nad 
Sázavou, kterou si označí svůj vůz a hrdě 
se tak přihlásí k místu svého bydliště. 

Do soutěže se přihlásilo devět auto-
rů, kteří zaslali originální návrhy nálepky. 
Všechny zaslané návrhy byly v průběhu 
prosince posouzeny Komisí pro marketing  
a komunikaci. Ta následně doporučila sou-
těž ještě prodloužit a zpřístupnit ji tak i 
lidem, kteří neovládají grafické programy. 
Nyní se totiž bude moci zapojit opravdu 
kdokoli. 

Své návrhy a náměty můžete zasílat 
do 31. března 2016 na e-mailovou adresu 
samolepka@zdarns.cz. Návrh můžete vy-
tvořit v libovolném programu nebo nakres-
lit na papír a obrázek naskenovat nebo 

vyfotografovat. Vaší kreativitě se meze ne-
kladou. Můžete zaslat hotový návrh nebo 
jen námět, který bude následně profesio-
nálním grafikem dopracován.

Všechny zaslané návrhy i náměty budou 
následně opět posouzeny Komisí pro mar-
keting a komunikaci. Odměnou vítězi bude 
realizace a distribuce nové samolepky, „neu-
tuchající sláva“ a dobrý pocit z toho, že svou 
nálepku budete vídat na autech svých spo-
luobčanů. Jako bonus dostane autor nejlep-
šího návrhu od města malý dárek a několik 
vyrobených samolepek. Jméno vítěze a vy-
braný návrh uveřejníme v dubnovém čísle 
Žďárského zpravodaje. Všem autorům prv-
ního kola soutěže děkujeme za zaslané ná-
vrhy, které samozřejmě zůstávají v soutěži.

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

V listopadovém čísle Žďárského zpravo-
daje jsme zveřejnili informace o změně 
místa trvalého pobytu. Součástí  článku 
byla, také výzva s názvem Staň se Žďá-
rákem i Ty, která oznamovala, že město 
obdaruje pět náhodně vylosovaných no-
vých Žďáráků dárkovým poukazem do 
Relaxačního centra v hodnotě 900 korun. 
Stačilo přihlásit se k trvalému pobytu do 
Žďáru nad Sázavou v době od 18. listopa-
du do 31. prosince 2015. 

Počet občanů Žďáru nad Sázavou statis-
ticky trvale klesá, tím se ale také snižuje pří-
jem do městského rozpočtu. „Každý trvale 
přihlášený občan přispěl do rozpočtu města 
svým podílem daňových příjmů za rok 2014 
částkou 9 756 korun. Je to jedna z mála mož-
ností jak navýšit rozpočet města, když nepočí-
táme prodej majetku města, což samozřejmě 
dělat nechceme,“ sdělil radní města Radek 
Zlesák. „Peníze, které tímto způsobem do roz-
počtu města přijdou, nejsou účelově vázány a 
jsou to právě tyto finance, které nám pak slou-
ží k zajištění lepších služeb pro občany města. 
Jsou to peníze, které se vracejí zpět k lidem 
žijícím ve městě v té nejpraktičtější formě,“ do-
plnil Radek Zlesák.

V uvedené době se přihlásilo k trvalému 
pobytu v našem městě celkem 27 nových 
občanů, z nichž 17 podepsalo souhlas se 
zařazením do vyhlášené výzvy a slosování 
o ceny.
A kterých pět nových Žďáráků si bude uží-
vat v letošním roce Relaxačního centra zdar-
ma? Na tiskové konferenci ve středu 13. led-
na 2016 byli vylosováni tito občané:

Radnice bude odměňovat nové Žďáráky i v roce 2016

Soutěž o grafický návrh samolepky 
prodloužena do konce března

Martina Líčeníková, Erika Weisshauptová, 
Helena Švengrová, Marek Žák, Sofie Maa-
zaová. Gratulujeme! 

Všem občanům našeho města přejeme 
krásný vstup do nového roku, a aby pro ně 
byl Žďár nad Sázavou tím pravým místem 
ke spokojenému životu. 

Výzva pro nové Žďáráky bude pokra-

čovat po celý rok 2016. Jednou za tři mě-
síce pak na tiskové konferenci vylosujeme 
tři nové občany města, kteří rovněž získají 
dárkový poukaz do Relaxačního centra. 
Příští losování proběhne na tiskové kon-
ferenci 20. dubna 2016, následně jména 
odměněných zveřejníme v dubnovém čísle 
Žďárského zpravodaje. (red)
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Žďár nad Sázavou má poprvé

Zbyněk Ryška se narodil v roce 
1980 v Brně. Vystudoval školu 
uměleckých řemesel a je absolven-
tem brněnské fakulty architektury.  
V roce 2006 se přestěhoval do Pra-
hy, kde spolupracoval s Romanem 
Kouckým na několika projektech  
a působil také na pražské fakultě ar-
chitektury. V roce 2011 založil spo-
lu s Janem Skoupým studio Refuel.  
V roce 2012 obdržel prestižní sti-
pendium na Akademie der Künste  
a rok žil a pracoval v Berlíně.

V současné době je praktikujícím 
autorizovaným architektem a od 
roku 2015 městským architektem 
Žďáru nad Sázavou. Je držitelem 
několika ocenění a autorem teore-
tických prací o architektuře a urba-
nismu.

Medailon

Zbyněk Ryška Foto: archiv

Již v srpnu loňského roku vyhlásila rada města výběrové řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblastech architektury 
a urbanismu – městský architekt. Ve vyhlášeném termínu bylo na městský úřad doručeno devět nabídek. Z těchto nabídek 
byly po otevření obálek vyloučeny dvě, které nesplňovaly požadavky na kvalifikaci a odbornost. Ve druhém kole se tedy 
prezentovalo sedm uchazečů. Na základě návrhu komise pro hodnocení schválila rada města uzavření příkazní smlouvy  
s brněnským architektem Zdeňkem Ryškou. Nový městský architekt bude na městském úřadě přítomen každý pátek, tento 
den bude sloužit mimo jiné také jako konzultační den pro občany, tedy stavebníky a investory. Více informací o historicky 
prvním městském architektovi města Žďáru nad Sázavou se dočtete v rozhovoru na této dvoustránce.

Proč jste se přihlásil do výběrového 
řízení na městského architekta Žďá-
ru nad Sázavou? Co Vás k tomu ved-
lo? 

Prozaicky jsem se přihlásil, protože bylo 
vypsáno výběrové řízení. Je to, myslím, 
prestižní post z hlediska architektonic-
ké profese. Ve Žďáře nad Sázavou jsem 

jako student, zpracovával projekt re-
konverze bývalého pivovaru v zámec-
kém areálu na kongresové centrum. Od 
té doby se o Žďár  a Santiniho architek-
turu zajímám.

Co Vás láká na Vysočinu? 

K Vysočině mám osobní vztah. Mám 
zde rodinu.

Máte nějakou zkušenost s prací 
městského architekta? Na jakých 
projektech jste v poslední době pra-
coval?

Přímo s prací městského architekta ne. 
Vždy jsem byl na druhé straně, jako 
projektant. V současné době pracuje-
me na spojení sídliště Olšava a města 
v Uherském Brodu, jehož součástí jsou 
dvě lávky.

Který ze svých projektů považujete 
za největší dosavadní úspěch?

Nepřemýšlím o tom tímto způsobem. 
Za úspěch loňského podzimu považu-
ji, že jsem uspěl ve velké konkurenci ve 
výběrovém řízeni na městského archi-
tekta ve Žďáře nad Sázavou.

Jak si myslíte, že pozice městského 
architekta městu pomůže? 

Ukázkovým případem je město Litomy-
šl, kde mají městkou architektu už 20 
let. Za tu dobu se ve městě postavilo 
mnoho krásných budov, veřejných pro-
stranství a zahrad. Zvýšila se atraktivita 
a kvalita bydlení a života. Dnes se před-
hánějí i soukromí investoři, kdo bude 
realizovat kvalitnější architekturu.

Kdybyste mohl, třeba mávnutím 
kouzelného proutku, co byste změnil 
ve Žďáře jako první?

První, co se vždy musí změnit, je myšle-
ní a nahlížení lidí, ostatní přijde samo. 
Chtěl bych ukázat, že je možné „dě-
lat město“ jinak. Spíše než rozšiřovat 
zástavbu na úkor krajiny, stavět a žít  
v centru.

Co je podle Vás z architektonického 
hlediska ve Žďáře zdařilé a naopak?

Žďár nad Sázavou má bohatou kultur-
ní historii a unikátní architektonické 
dědictví. Doba 20. století se podepsa-
la na městské struktuře velmi výrazně  
a v mnohých případech neohleduplně 
k historii. Naším úkolem v 21. století je 
spíše pečovat o odkaz století minulých. 
Tedy spíše rekonstruovat, revitalizovat, 
spojovat.

Pokračování rozhovoru na straně 9.

Spojení sídliště Olšava a města v Uherském Brodu. Foto: archiv
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v historii městského architekta
Stejnou otázku jako novému městskému architektovi Zbyňku Ryškovi jsme 

položili také starostovi města Žďár nad Sázavou Zdeňku Navrátilovi a jednomu 
z členů výběrové komise na městského architekta Žďáru nad Sázavou Marku 
Janatkovi. Janatka sám vykonává již několik let funkci městského architekta města 
Chrudim.

Jak si myslíte, že pozice městského architekta městu pomůže?

Zdeněk Navrátil, starosta města Žďár nad Sázavou

Jednou z věcí, kterou jsme již před 
volbami v roce 2014 kritizovali, byl 
nedostatečně koncepční přístup měs-
ta k oblasti architektury a urbanismu.  
V období komunismu se sice stavělo 
plánovitě, ale představitelé totalitní 
moci realizovali své záměry bez ohledu 
na historii města a potřeby jeho obyva-
tel. Po sametové revoluci zase přišla di-
voká devadesátá léta, kdy se často sta-
vělo bez rozmyslu a architektuře vládly 
hlavně peníze a rozličná přání investorů.  
Z tohoto důvodu jsme se v minulém roce 
věnovali hledání způsobu jak ve městě 
v budoucnu prosazovat dobrou archi-
tekturu a kvalitní urbanismus. Po vzoru 
podobně velkých měst, jako jsou třeba 
Vysoké Mýto, Chrudim či Litomyšl, jsme  

 
se rozhodli zavést do organizační struk-
tury městského úřadu pozici městské-
ho architekta. Od něho si slibujeme 
především koncepční přístup v oblasti 
tvorby veřejného prostoru a přípravy 
investic města na straně jedné, na stra-
ně druhé pak určitou regulaci a dohled 
nad stavbami soukromých investorů. 
Řada architektů, se kterými jsem se o 
našem městě bavil, říká: „Pokud si od-
myslíme Santiniho stavby, tak Žďár je z 
hlediska architektury poměrně poško-
zeným městem. To však znamená také 
obrovskou příležitost do budoucna pro 
kvalitní moderní architekturu.“ Městský 
architekt je pro mne tedy základem  
k tomu, abychom tuto příležitost v bu-
doucnu dobře využili.  

Marek Janatka, městský architekt města Chrudim, člen ČKA

Roli městského architekta spatřuji 
jednak v rovině odborného partnera 
pro rozhodování vedení města a jed-
nak jako nositele dlouhodobé kon-
cepce rozvoje města. V každodenním 
životě města na úrovni rozhodování 
státní správy i samosprávy existují stov-
ky otázek a úkolů, které lze řešit buď 
tak, že je úředník nebo politik „vyřídí 
a odškrtne“ a nebo je někdo posou-
dí z hlediska komplexních dopadů na 
další rozvoj města. Může jít o podněty 
ke změnám územního plánu, záměry 
prodejů pozemků, zadání projektů na 
veřejné prostory, koordinaci projektů 
z veřejných prostředků nebo koncep-
ci mobiliáře. Městský architekt může 
přispět k tomu, aby třeba při opravě 
vedení plynu v ulici město včas vyhra-
dilo prostředky na její celkovou rekon-
strukci, prokáže dopravním inženýrům 
a policistům, že se do ulice vejdou stro-
my i další parkovací místa a vymyslí, jak  
v celé čtvrti změnit systém dopravy tak,  

aby se zlepšila dopravní obsluha i třeba 
systém údržby veřejných prostranství. 
Ukáže, že obrácením zažitého směru 
jízdy v jednosměrce odstraní nebez-
pečnou křižovatku nebo jednou čárou 
přidanou do územního plánu zajistí 
prostupnost území pro pěší a cyklisty. 
Vysvětlí developerovi, že existují i jiné 
kvality obytného prostředí než jeho fy-
zická cena, nebo dokáže zastupiteli, že 
prodat zdánlivě zbytečný kus městské-
ho pozemku je strategická chyba, kte-
rou politik nedokáže dohlédnout. 

Tyto zdánlivě samozřejmé věci – pře-
mýšlet aktivně a iniciativně o městě  
a stovky dalších totiž nemá v popisu 
práce žádný úředník, ani politik, ani 
projektant, který řeší skladbu vozovky 
nebo uložení sítí. Různých takových 
úkolů a případů pro architekta města 
lze ve městě velikosti Žďáru nad Sáza-
vou nalézt nespočet. 

 
(red)

Zeptali jsme se ...Jak plánujete Žďár měnit? Co si od 
této práce pro město slibujete? 

Já sám určitě nemohu město měnit 
ani změnit. Město mohou změnit jen 
jeho občané. Já mohu pouze přinášet 
podněty a rady, jak a jakým způsobem 
by změny mohly probíhat.

Změny v urbanismu a architektuře 
města jsou dlouhodobé, ale také pro-
bíhají velmi pomalu a jsou náročné 
finančně, organizačně i časově. Budu 
rád, když důvěru, kterou ve mne měs-
to vložilo, nezklamu a po deseti letech 
se budeme moci všichni ohlédnout za 
dobře vykonanou prací.

Děkuji Vám za rozhovor.

 Nikola Adlerová

Zbyněk Ryška, MěÚ Žďár nad Sázavou Foto: adl

... od prvního ledna 2016 je možné si 
pořídit značky na  automobil či motocy-
kl na přání. Již v prvním lednovém týdnu 
požádali majitelé automobilů o devět 
nových speciálních značek. „Všechny tyto 
žádosti bylo možné akceptovat, protože 
neobsahovaly nepovolené znaky či kombi-
nace a žadatel o ně byl v pořadí jako první,“ 
sdělil vedoucí odboru dopravy městské-
ho úřadu Jaroslav Miklík. „Další vlnu zájmu 
o značky na přání očekáváme v horizontu 
několika týdnů. Až lidé uvidí originální 
značky na autech a až začnou chodit žá-
dosti z firem,“ doplnil Miklík.

Značka na přání je nepřenositelná. 
Stejnou značku nebude možné vydat ani 
v případě její ztráty nebo odcizení. Při Žá-
dosti o značku na přání platí jistá omeze-
ní. Lidé si nemohou nechat na tabulku vy-
razit hanlivá slova a nejsou povolena ani 
některá písmena, jako například G, CH, O, 
Q a W.  

 (red)

Víte, že ...
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Převzetí vyhotoveného 
občanského průkazu 

Nadále bude možné podat žádost o 
vydání občanského průkazu na kterém-
koliv obecním úřadě obce s rozšířenou 
působností, přičemž vydávajícím úřadem 
uvedeným na dokladu bude ten obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, u kte-
rého občan požádal o vydání občanského 
průkazu. V případě, kdy občan při podání 
žádosti sdělí, že si přeje převzít občan-
ský průkaz se strojově čitelnými údaji na 
jiném úřadu, bude převzetí občanského 
průkazu u obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností, který občan uvede v žá-
dosti, zpoplatněno správním poplatkem 
ve výši 100 korun. Tento správní poplatek 
bude vybírán při převzetí občanského 
průkazu.

Vydání občanského průkazu 
po dovršení 15 let věku občana

Pokud má občan trvalý pobyt na úze-
mí České republiky a nemá občanský prů-
kaz, je povinen požádat o jeho vydání po 

dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů 
ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Doba platnosti občanského průkazu
občanů starších 70 let

Občanské průkazy se občanům star-
ším 70 let budou nově vydávat s platností 
na 35 let od data vydání dokladu. V přípa-
dě změny některého údaje zapsaného v 
takovém občanském průkazu, například 
údaj o místě trvalého pobytu, bude však 
přesto nutné občanský průkaz vyměnit.

Podání žádosti a převzetí 
vyhotoveného cestovního pasu

Podat žádost o vydání cestovního 
pasu a převzít vyhotovený cestovní pas 
bude možné na kterémkoliv obecním 
úřadu obce s rozšířenou působností. Vy-
dávajícím úřadem uvedeným na dokladu 
bude ten obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, u kterého občan požádal o 
vydání cestovního pasu. V případě, kdy 
občan při podání žádosti sdělí, že si přeje 
převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude 

převzetí cestovního pasu zpoplatněno 
správním poplatkem ve výši 100 korun. 
Tento správní poplatek bude vybírán při 
převzetí nového cestovního pasu.

Pas do šesti pracovních dní
Občanům, kteří potřebují urychleně 

vycestovat do zahraničí, se na žádost 
vydá ve lhůtě do šesti pracovních dnů 
cestovní pas s biometrickými údaji s plat-
ností na 10 let, občanům mladším 15 let  
s dobou platnosti na 5 let. V tomto pří-
padě bude možné hotový doklad převzít 
pouze v místě podání žádosti. Správní 
poplatek za vydání cestovního pasu s bio-
metrickými údaji ve lhůtě do šesti pracov-
ních dnů činí 4 000 Kč, pro občany mladší 
15 let 2 000 Kč. Zároveň se ruší vydávání 
cestovních pasů bez biometrických úda-
jů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou 
platnosti na šest měsíců.  (red)

V kamnech a kotlích projektovaných na uhlí, koks nebo dřevo jsou ostatní látky 
(odpady) spalovány nedokonale, protože hoření v nich probíhá při relativně níz-
kých teplotách s nedostatečným přísunem kyslíku. Za takových podmínek unikají 
z komínů domů nepříjemně páchnoucí a jedovaté zplodiny, jako jsou polyaroma-
tické úhlovodíky, formaldehyd, kyselina chlorovodíková, benzen a další. 

K nejnebezpečnějším patří dioxiny a 
furany, které jsou nejen rakovinotvorné, 
ale poškozují také hormonální a imunit-
ní systém a ovlivňují nervovou soustavu. 
Vznikají pálením plastů, starých palet, 
dřeva z demolic, natřených prken atd. Při 
pálení celobarevných letáků a časopisů 
se do ovzduší uvolňují těžké kovy z barev, 
které způsobují vrozené vady a rakoviny. 
Chlororganické látky a těžké kovy se uvol-
ňují při pálení tetrapaku, jedovaté styreny 
při spalování polystyrenu. 

A co na to naše zákony?
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochra-

ně ovzduší v platném znění, jsou provozo-
vatelé stacionárních zdrojů povinni spa-
lovat ve svých kamnech a kotlích pouze 
paliva, která splňují požadavky na kvalitu 
paliv stanovené prováděcím předpisem 
a jsou určena výrobcem těchto zařízení. 
Pokud výše uvedené povinnosti fyzická 
osoba neplní, dopouští se přestupku, za 
který lze uložit pokutu do výše 50 000 ko-
run. I podle zákona č. 185/2001 Sb., o od- 

 
padech, jsou fyzické osoby povinny na-
kládat s odpadem podle systému stano-
veného obcí v obecně závazné vyhlášce, 
tzn. odkládat komunální odpad včetně 
nebezpečného odpadu na místa k tomu 
určená ve vyhlášce (popelnice, kontejne-
ry na tříděný odpad, svoz nebezpečného 
odpadu, sběrný dvůr atd.).

Měli bychom se tedy zamyslet nad 
způsobem vytápění svých domů a brát 
ohled především na naše děti, které nej-
více doplácejí svým zdravím na naše jed-
nání.  Proto spalujme jen to, co do kamen 
a kotlů patří. Odpad je ekologičtější a 
ohleduplnější třídit a kompostovat. (ožp)

Občanské průkazy a cestovní doklady. Novinky v roce 2016

Chcete zdravější ovzduší ve svém okolí? 
Nespalujte vše, co hoří.

Ve dnech 11. až 24. dubna 2016 pro-
běhne 8. ročník akce Čistá Vysočina (úklid 
veřejného prostranství a přírody na Vyso-
čině), kterou organizuje Krajský úřad Kraje 
Vysočina. Přihlásit se můžete do 29. února 
2016 pouze prostřednictvím elektronic-
kého formuláře na webových stránkách 
Kraje Vysočina  www.kr-vysocina.cz/cis-
tavysocina. Registrovaní účastníci obdrží 
zdarma pytle na odpadky. Kontaktním 
místem pro předání na Žďársku je Měst-
ský úřad Žďár nad Sázavou, odbor život-
ního prostředí, Hana Daďourková, tel. 566 
688 347. Svoz sebraného odpadu u silnic 
I., II. a III. třídy mimo obec zajistí zdarma 
Krajská správa a údržba silnic Kraje Vyso-
čina. V případě úklidu přímo v obcích a 
městech budou poskytnuty pouze pytle 
a účastníci si musí zajistit odvoz odpadků 
s firmou, která v místě provádí svoz odpa-
du. Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch 
je nutné konzultovat s jejich vlastníkem. 

Více informací vám v případě potřeby 
poskytne Krajský úřad Kraje Vysočina, od-
bor regionálního rozvoje, O. Sklenář tel. 
564 602 562, 724 650 149, e-mail: skle-
nar.o@kr-vysocina.cz. (ožp)

Čistá Vysočina 2016

Pozor na novou povinnost!
Do konce letošního roku si budou mu-

set lidé nechat zkontrolovat technický 
stav a provoz spalovacího stacionární-
ho zdroje na pevná paliva (kotel, krbová 
vložka…) o jmenovitém tepelném příko-
nu od 10 do 300 kW včetně, který slouží 
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění (§ 17 odst. 1 písm. h) 

a § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzdu-
ší). Od roku 2017 předkládat na vyžádání 
obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností doklad o provedení této kontroly 
vystavený odborně způsobilou osobou 
(seznam odborně způsobilých osob bude 
zveřejněn Hospodářskou komorou ČR na 
jejich webových stránkách www.hkcr.cz). 
 (ožp)
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Březen 2015 byl nejhorší
Vážným problémem, se kterým se potýkala 

městská policie v roce 2015,  byl značně zvýše-
ný počet případů silně podnapilých občanů. Ti 
se, vzhledem ke své podnapilosti, dopouštěli 
protiprávního jednání, v některých případech i 
značně agresivního. Městská policie za období 
loňského roku řešila těchto případů přes sto. 
Celkem v jedenačtiřiceti případech bylo po 
lékařském vyšetření rozhodnuto o umístění 
těchto osob do PZS Jihlava. Nárůst oproti pře-
dešlým rokům byl značný (rok 2013 – 17 přípa-
dů, rok 2014 – 24 případů). Ostatní opilci byli 
ošetřeni v nemocnici či předáni do péče rodin-
ným příslušníkům. Statisticky nejhorší byl mě-
síc březen, kdy bylo do PZS umístěno 13 osob.   

Domácí mazlíčci
Denně se setkáváme se stížnostmi na neu-

kázněné majitele psů, kteří je venčí v rozporu 
s předpisy. Nejčastěji jde o pohyb psa bez vo-
dítka, a také o přibývající psí exkrementy, kte-
ré znečišťují veřejná prostranství, a to travnaté 
plochy a komunikace města. Tuto problema-
tiku upravuje zákon na ochranu zvířat proti 
týrání, který každému ukládá povinnost učinit 
opatření proti úniku zvířete a dále umožňuje 
obcím vyhláškou upravit pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství. Znečištěním 
veřejného prostranství se zabývá přestupko-
vý zákon.

Dle obecně závazné vyhlášky (OZV)  
č. 2/2006 se zakazuje volné pobíhání psů na 
veřejných prostranstvích a dále musí být pes 
vybaven při pohybu na veřejném prostranství 
náhubkem a označen identifikační známkou.  
Tuto známku vydá majiteli psa finanční odbor 
městského úřadu. Podle OZV č. 1/2007/OF  
o místních poplatcích je majitel psa povinen 
do 15 dnů po nabytí psa jej přihlásit na uve-
deném odboru. 

Pokud pes není veden na vodítku, vybaven 
náhubkem a není označen identifikační znám-
kou, popřípadě dojde ke znečištění veřejného 
prostranství, jedná se o podezření ze spáchání 
přestupku, který může být projednán v bloko-
vém řízení, kdy může být na místě uložena 
bloková pokuta až do výše 5 000 korun.

Vlastnictví psa a případnou náhradu škody 
způsobenou psem upravuje Občanský záko-
ník, kdy za tuto škodu odpovídá majitel, nebo 
ten, kdo jej měl zrovna na starosti. V určitých 
případech, napadení člověka, zvířete, popř. 
způsobení dopravní nehody, s přihlédnutím 
k výši škody, se může jednat i o podezření ze 
spáchání trestného činu. 

Doporučujeme všem majitelům psů ozna-
čit své psy identifikační známkou nejen proto, 
že tuto povinnost ukládá OZV, ale také z toho 
důvodu, že identifikační známka je základním 
vodítkem při hledání majitele v případě, že 
dojde ke ztrátě psa. Dále tím předejdete umís-
tění psa do útulku. Při ztrátě psa je tuto sku-
tečnost dobré oznámit na služebnu městské 
policie, kde bude oznámení zaznamenáno a v 
případě nalezení psa vás budeme moci o této 
skutečnosti informovat.   

 (MP)

Městská policie 
informujeV letošním roce přichází Denní centrum 

pro děti s novinkou. Od ledna bude 
otevřeno také pro širokou veřejnost. 

Město se na nás obrátilo s prosbou 
o pomoc při řešením požadavku části 
obyvatel, že se nemají kde scházet. Proto 
jsme se rozhodli vytvořit podmínky pro 
setkávání maminek s dětmi v dopoled-
ních hodinách a v pozdně odpoledních 
hodinách nabídnout prostor všem ostat-
ním občanům, kteří projeví zájem na-
příklad pro cvičení na hudební nástroje. 
Denní centrum bude pro rodiče s dětmi 
otevřeno vždy v pondělí, středu a v pátek 
od 9. 00 do 11. 30. Ostatní občané ho mo-
hou navštěvovat vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 18.30 do 20.30 hodin.

Jednorázový poplatek za využití pro-
stor Denního centra činí 10 korun za oso-
bu a bude sloužit k pokrytí provozních 
nákladů. Dítě do 6 let v doprovodu rodiče 
má vstup zdarma. Maminky s dětmi bu-
dou mít možnost využívat společenských 
her a hraček. Také budou připraveny vý-
tvarné pomůcky jako papíry, pastelky, 
plastelína apod. Všichni budou mít mož-
nost uvařit si čaj nebo kávu. 

Počáteční provoz je třeba vnímat jako 
zkušební, postupně budeme službu při-
způsobovat potřebám  našich návštěvní-
ků. Těšíme se na vás.  

 
 Václav Šerák, 
 ředitel PO Sociální služby města

Denní centrum se otevírá veřejnosti

Denní centrum Foto: archiv

Relaxační centrum 
V roce 2015 navštívilo relaxační cen-

trum celkem 181 510 (2014 – 163 886) 
platících i neplatících klientů, z toho ba-
zénovou část 150 384 klientů (2014 – 133 
474), wellnes 30 010 klientů (2014 – 29 
318) a solnou jeskyni 1 116 klientů (2014 
– 1 094). Nově otevřené Městské lázně v 
Novém Městě na Moravě neměly proza-
tím vliv na odliv našich stálých a spoko-
jených klientů, kterým tímto děkujeme za 
jejich přízeň. Veškeré informace můžete i 
nadále sledovat na webových stránkách 
www.bazenzdar.cz nebo na  facebooku 
Relaxačního centra. 

Zimní stadión 
Stále pracujeme na přípravě celkem 

čtyř nabídek na inovaci osvětlení zim-
ního stadiónu, výměnu současných 18 
kusů metalhalogenidových výbojkových 
světel za LED nebo zářivková svítidla. Na 
našich webových stránkách naleznete 

rozvrhy využití ledové plochy zimního 
stadiónu včetně termínů veřejného brus-
lení.

Lyžařské tratě 
Zatím prožíváme stejné zklamání jako 

lyžaři, protože nemůžeme, vzhledem k 
nedostatku sněhu, připravit lyžařské bě-
žecké tratě. Jsme připraveni okamžitě 
začít s úpravami, jen co bude dostatečná 
sněhová pokrývka. 

Od 11. ledna jsou k dispozici nové 
propagační letáky, které umístíme na 
informační centra a recepce našich uby-
tovacích zařízení. Ostatní aktuální infor-
mace včetně volných nebytových prostor 
najdete na našich webových stránkách  
www.sportispo.cz. Pod ikonou „Rozvrhy 
sportovišť“ najdete rozvrhy na všechna 
námi provozovaná sportoviště. Děkuje-
me za vaši přízeň v roce 2015 a těšíme se 
na další spolupráci.

 Vladimír Kovařík, ředitel PO Sportis

SPORTIS informuje
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Zápis dětí do prvních tříd základních škol ve Žďáře nad Sázavou pro školní rok 
2016/2017 byl stanoven na pátek 22. ledna 2016 v době od 14.00 do 17.00 hodin 
a na sobotu 23. ledna 2016 v době od 9.00 do 11.00 hodin. Zápis proběhne na 
všech základních školách: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského2; Zá-
kladní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6; Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4, Základní škola Žďár nad  Sázavou, Švermova 4, středisko Santiniho 4; 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35.  

Podrobné informace o zápisu do prv-
ních tříd naleznete na vstupních dveřích 
budov základních škol, na webových 
stránkách základních škol i na webových 
stránkách města www.zdarns.cz.

Pro docílení optimální naplněnosti 
všech základních škol v našem městě 
jsou Obecně závaznou vyhláškou měs-
ta o spádových obvodech a v souladu 
se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zá-
kon) dle § 178 odst. 2, písm. b) stanove-
ny spádové obvody pro zápis do 1. tříd 
základních škol ve Žďáře nad Sázavou. 
Rozčlenění spádových  obvodů spolu s   
Obecně  závaznou  vyhláškou města Žďá- 

 
ru nad Sázavou č. 2/2015 o stanovení 
spádových obvodů základních škol zřizo-
vaných městem Žďár nad Sázavou bylo 
schváleno Zastupitelstvem města Žďáru 
nad Sázavou 26. listopadu 2015 a nalez-
nete je rovněž na webových stránkách 
města.

Spádové obvody by měli rodiče dětí 
respektovat. Budou-li rodiče chtít zapsat 
dítě na jinou základní školu, než spádově 
patří, mohou tak učinit v případě splnění 
kritérií pro přijímaní žáků do prvních tříd 
jimi vybrané základní školy. Kritéria jsou 
zveřejněna na webových stránkách zá-
kladních škol. (ošks)

V rámci programu Mládež kraji měli lidé ve věku 15 až 26 let možnost získat až 
třicet tisíc korun na realizaci vlastního nápadu. Ve Žďáře uspěly tři projekty. Pro-
gram Mládež kraji by nemohl být realizován bez finanční podpory Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, Kraje Vysočina a města Žďár nad Sázavou.

Téměř šedesátka mladých lidí z Vyso-
činy v roce 2015 zrealizovala své vlastní 
nápady, kterými vylepšila své obce nebo 
zorganizovala nějakou akci pro veřejnost. 
Projekt Mládež kraji celkově využilo čtr-
náct neformálních skupin mládeže, které 
nejprve své nápady musely zaregistrovat, 
projít víkendovým vzděláváním a potom 
odprezentovat před komisemi složenými 
ze zástupců měst kraje Vysočina a Rady 
dětí.

Charitativní koncerty BeneBendu 
a nová galerie. Dva projekty studentů 
žďárského gymnázia
 
Předvánoční čas na Gymnáziu ve Žďá-
ře nad Sázavou byl v letošním roce ve 
znamení charity. Ve třech koncertech se  

 
divákům představila skupina BeneBend, 
jejíž hudebníci jsou členy sdružení Bene-
diktus. Sdružení poskytuje sociální služby 
lidem s mentálním postižením, a to for-
mou chráněného bydlení, terapeutických 
dílen a mnoha dalších.

První koncert byl pořádán pro veřej-
nost a navštívilo ho bezmála 100 diváků. 
Další dva koncerty proběhly pro studenty 
gymnázia. „Ještě před tím, než začal zhru-
ba hodinový koncert, byl divákům promít-
nut dokument nabízející pohled do zákulisí 
kapely. Představil lásku k hudbě i osobní 
příběhy jejích členů, pro které je každé vy-
stoupení před publikem jedinečným zážit-
kem,“ sdělila jedna z organizátorek cha-
ritativního koncertu Markéta Gregorová. 
Součástí programu byla též kolaudace 
nové studovny-galerie. Tato dříve nevy-

užívaná místnost se rovněž díky podpoře 
z programu Mládež kraji – Vysočina změ-
nila k nepoznání. Nyní bude sloužit stu-
dentům jako odpočinková zóna a učebna 
výtvarného semináře s plochou k výstavě 
obrazů.

Koncerty i nová galerie se setkaly  
s úspěchem a kladným ohlasem jak ze 
strany diváků, tak ze strany účinkujících. 
Více informací o dalším žďárském projek-
tu naleznete na straně 13. 

(red)

Blíží se zápisy do prvních tříd základních škol

Mladí lidé mění město

Jarní prázdniny 2016 ve Žďáře nad  
Sázavou proběhnou v termínu od 8.  
do 14. února 2016.

Ve stejném termínu jako okres Žďár 
nad Sázavou budou mít jarní prázdniny 
také okresy: Česká Lípa, Jablonec nad 
Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, 
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Kladno, Kolín, 
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál.

(red)

Jarní prázdniny

Město Žďár nad Sázavou v současné době připravuje vyhlášení dvou konkurzních 
řízení na místa ředitelů škol ve Žďáře nad Sázavou. Konkurzní řízení bude vyhlášeno na 
místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, Vančurova 14, příspěvkovou 
organizaci, a na místo ředitele/ředitelky Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 
6. Vyhlášená  konkurzní  řízení budou zveřejněna na webových stránkách města  Žďáru 
nad Sázavou www.zdarns.cz a v denním tisku. (red)

První den školního roku 2015/2016 Foto: adl

Kapela BeneBend roztančila gymnázium Foto: adl

BeneBend v akci Foto: adl

Město chystá dva konkurzy na ředitele 
školských příspěvkových organizací
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Osm studentů Biskupského gymnázia 
se zúčastnilo třídenního poznávací-
ho pobytu v německém Regensburgu  
v rámci projektu Duchovní prameny 
Evropy. 

Cílem tohoto projektu bylo pátrání po 
počátcích křesťanství českých zemí, které 
jsou s tímto bavorským městem pevně 

spojeny. Právě zde v roce 845 přijalo čtr-
náct českých knížat křest. Později, v roce 
973, svolil řezenský biskup Wolfgang,  
i přes protest vlastní kapituly, k založení 
biskupství v Praze.

Studenti se dozvěděli mnoho zajíma-
vých informací z uceleného a atraktivní-
ho výkladu našeho průvodce městem 
Ludwiga Haindla z Diecézního centra 
Kolpingova díla. Díky němu naši výpravu 
přijal i současný řezenský biskup Rudolf 
Voderholzer. 

Po celou dobu pobytu se studenti sna-
žili zachytit jak historickou podobu, tak 
současnou tvář tohoto pozoruhodného 
města na fotografiích, ze kterých vytvořili 
povedený kalendář. 

Exkurze do Regensburgu se uskutečni-
la díky finanční podpoře Krajského úřadu 
Kraje Vysočina.

Blanka Černá, Biskupské gymnázium

Na žďárském náměstí chybí nárožní dům. Slavný hotel, který tu kdysi stál, byl před 
více než rokem zbourán a prázdný pozemek nyní lemuje padesát metrů dlouhý 
plot z dřevoštěpkových desek. Když se na podzim minulého roku město rozhodlo 
s touto plochou pracovat, požádalo o pomoc Základní uměleckou školu Františ-
ka Drdly, a tak jsme se my, absolventi, mohli pustit do práce. Její realizace moh-
la vzniknout také díky projektu Mládež kraji, který poskytl prostředky nejenom 
nám, ale i jiným dobrým nápadům mladých lidí z našeho okolí.

Ze všeho nejdříve bylo potřeba na-
jít téma, které bychom chtěli výstavou 
představit. Santiniho Zelenou horu zná 
ve Žďáře určitě každý, ale že tu mistr ar-
chitekt postavil mnohem víc, už tuší jen 
málo kdo. A to je právě to, co chceme 
místním i návštěvníkům města přiblížit.

Náš realizační tým ve složení Marie 
Čáslavská, Tadeáš Göttler, Kateřina Sob-
ková a Filip Zvěřina začal s přípravami, 
během kterých vznikala na ZUŠ pod ve-
dením ochotné učitelky Hany Šikulové  
spousta krásných obrazů Santiniho 

 
žďárských staveb od dalších, bývalých i 
současných žáků školy. Díla byla dopl-
něna o mapu a fotografie Filipa Zvěřiny 
a dohromady tak vnikla koláž, kterou se 
dala vyplnit prázdná plocha plotu.

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo 
během vánočních svátků a od té doby se 
kdokoli z kolemjdoucích může na chvíli 
zastavit a prohlédnout si dílo velkého ar-
chitekta našima očima. Anebo, nechat se 
zlákat a jít se na něj podívat sám.

Marie Čáslavská

Studenti Bigy navštívili Regensburg

Výstava na rohu přenesla Santiniho díla 
do středu města

Dotační programy pro rok 2016

Žadatelé si v roce 2016 mohou požá-
dat o dotaci v následujících programech: 
Kultura 2016, Volný čas 2016, Sport 2016, 
Organizovaný sport dospělých 2016, 
Sportoviště 2016, Dotace pro poskytova-
tele sociálních, zdravotních a prorodiných 
služeb a Dotace pro podporu spolkové 
činnosti v sociální a zdravotní oblasti. 
Jednotlivé výzvy a žádosti dotačních pro-
gramů jsou vyvěšeny na stránkách města 
www.zdarns.cz, kde jsou rozepsány pod-
mínky poskytnutí dotací v daných oblas-
tech. 
Pozor, některé termíny pro podání 
žádostí končí již 31. ledna 2016. 

(red)

V zimním období se budou biopopel-
nice vyvážet jedenkrát měsíčně, a to 
ve dnech:

16. února 2016
15. března 2016

Od dubna již pravidelně každý týden. Stá-
le ještě lze na městském úřadě požádat o 
biopopelnici do bezplatné výpůjčky.

(oks)

V loňském roce byla zrestaurována 
boží muka nacházející se u viaduktu za 
Zahradou Vysočina. Boží muka pocháze-
jí ze 17. století a jsou kulturní památkou. 
Komplexní obnova, provedená restaurá-
torem s licencí ministerstva kultury, stála 
53 000 korun. 

Dále byla opravena kamenná bus-
ta v parku u Ivana. Busta je z pískovce 
a její povrch byl silně degradovaný a 
narušený, na povrchu se nacházela čet-
ná mechanická poškození – uražený 
nos, brada, rty. Komplexní obnova stála  
27 000 korun. (orup)

Nepřehlédněte!

Biopopelnice v zimě

Obnovy památek

Výstava na rohu, realizační tým - Marie Čáslavská, Tadeáš Göttler, Kateřina Sobková a Filip Zvěřina Foto: adl

Setkání s řezenským biskupem Foto: archiv
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Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou 
mělo ke dni 1. ledna 2016
celkem 21 511 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu. 

Ke dni:

25. listopadu 2015 - 21 501 občanů
27. října 2015 - 21 503 občanů
25. září 2015 - 21 496 občanů
1. ledna 2015 – 21 629 občanů

Děti narozené v říjnu 2015  
Aneta Šobejová 4.10. ZR 3
Miriam Kadlecová 5.10. ZR 3 
Tomáš Havlík 7.10. ZR 1
Vojtěch Křišta 7.10. ZR 3
David Kobr 12.10. ZR 3
Jan Nižník 15.10. ZR 3
Ema Růžičková 15.10. ZR 4
Jan Sobotka 16.10. ZR 3
Gabriela Ludvíková 18.10. ZR 6
Gabriela Zadinová 22.10. ZR 5
Jakub Musil 23.10. ZR 1
Ela Vinopalová 25.10. ZR 2
Anetta Pazourová 30.10. ZR 4
Olivie Romančáková 30.10. ZR 2
Ella Muchová 31.10. ZR 1

Životní jubilea v lednu 2016

Květuška Lacinová 7.1. 80 let ZR 5
Stanislav Menšík 8.1. 80 let ZR 7
Marie Ťupová                  16.1. 85 let ZR 1
Miloslava Trojánková 17.1. 90 let ZR 7
František Kučera 18.1. 80 let Stržanov
František Šimka 19.1. 80 let ZR 6
Věra Holcová 26.1. 85 let ZR 5
Marta Vyklická 29.1. 94 let ZR 3
Vladimír Hnát  31.1. 85 let ZR 4

Alois Matýsek 31.1. 80 let ZR 3

Srdečně gratulujeme!

Kronika města Žďáru nad Sázavou

Počínaje tímto vydáním budeme 
pravidelně na stránkách Žďárského 
zpravodaje přinášet čtenářům ohléd-
nutí do historie našeho města. Jedná 
se o přesné opisy z kronik, které pro 
zpravodaj připravuje pracovnice cent-
rální spisovny městského úřadu Marie 
Linhartová.
 
Pamětní kniha obce Města Žďáru

Rok 1916
Rok tento začínal jako předchozí stej-

ným trápením (samé odvody a rekvisi-
ce). Dne 17. ledna přiletěli špačci a mys-
lelo se, že bude brzy jaro, ale nebylo. Ten 
den letěl přes Žďár první Zeppelín od 
Vilema dar Františka Josefa I. do Vídně.

Rok 1936
Dne 17. ledna zemřel p. Alois Frieb 

bývalý starosta města, který se staral po 
15 let o vývoj města. V mladších letech 
dobrým hasičem byl vždy, a pomáhal 
svému bližnímu když tento byl ohrožen. 
Též byl dlouhá léta činovníkem sokola a 
jiných spolků. 

Rok 1946
Ve schůzi dne 11. ledna projednán 

byl obecní rozpočet na rok 1946. Upra-
ven byl takto:  Potřeba Kčs:  1,714.370. 
Úhrada Kčs: 340.090. Schodek 1,374.280 
Kčs má se uhraditi výnosem daní a přirá-
žek dle výkazu berního úřadu v obnosu 
490.910 Kčs, na úhradu zbytku 883.370 
Kčs usneseno požádati  zemský národní 
výbor o poskytnutí příspěvku.  

V téže schůzi podal bytový referent 
Metoděj Martínek resignaci na svou 
funkci. opis: Marie Linhartová

Z historie města

Od pondělí 21. prosince 2015 si mohou senioři vyzvednout bezpečnostní reflexní 
pásek, který je v případě špatného počasí a snížené viditelnosti může ochránit při 
každodenních pochůzkách městem.

 „Vzhledem k tomu, že ve městě v posled-
ních týdnech přibylo dopravních nehod, 
kdy došlo ke střetu automobilu a chodce, 
chceme tímto krokem napomoci k většímu 
bezpečí občanů a případné prevenci dal-
ších nehod,“ sdělil starosta města Zdeněk 
Navrátil. 

Město má pro seniory přichystány de-
sítky pásek zdarma, které si  oproti pod-
pisu mohou vyzvednout v informační 
kanceláři městského úřadu. „Dvě stě kusů 
totiž bylo zakoupeno jedním žďárským ob-
čanem, který je rovnou věnoval zpět měs-
tu, aby tak mohly být pro seniory opravdu 
zdarma,“ doplnil místostarosta města Jo-
sef Klement a zároveň za toto sponzorství 
dotyčnému poděkoval.

Pásky jsou ale vhodné pro všechny 
chodce.  I na tmavém oblečení a v mlze 
vás odrazka totiž může učinit nepřehléd-

nutelným. Dvacet pět korun, které do pás-
ku investujete, vám třeba jednou zachrá-
ní život. Podle novely zákona o provozu 
na pozemních komunikacích by chodci  
měli začít povinně používat alespoň je-
den reflexní prvek na oděvu, pokud jdou 
za snížené viditelnosti po vozovce bez 
veřejného osvětlení. „Toto opatření při-
spěje ke snížení počtu nehod mezi vozidly a 
chodci na místech bez veřejného osvětlení. 
Lidé zkrátka budou s reflexními prvky lépe 
vidět,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Reflexní pásky byly vyrobeny jako pro-
pagační předmět města a spolu s dalšími 
propagačními předměty si je občané mo-
hou zakoupit nejen v informační kancelá-
ři městského úřadu, ale také v Informač-
ním turistickém centru na Staré radnici. 

 
 (adl)

Město myslí na bezpečnost seniorů, 
zdarma rozdává reflexní pásky

Místostarosta Josef Klement přinesl seniorům reflexní pásky s logem města Foto: adl





Změna programu vyhrazena.

DIVADLO v Městském divadle
středa 20. ledna, 9.00, 11.00 a 14.00
čtvrtek 21. ledna 2016, 8.45 a 11.00
TŘI VESELÁ PRASÁTKA

pondělí 25. ledna 2016, 19.00
KAŽDÝ DEN, ŠŤASTNÝ DEN!

úterý 26. ledna 2016, 19.00
SMOLÍKOVI

středa 27. ledna 2016, 10.00
REVIZOR

sobota 30. ledna 2016, 17.00
OLIVER

úterý 2. února 2016, 19.00
MONOLOGY VAGÍNY

úterý 16. února 2016, 19.00
ZLATÝ ČASY

neděle 21. února 2016, 15.00
POHÁDKY O MAŠINKÁCH

DUCHOVNÍ AKCE
úterý 16. února 2016
NIKODÉMOVA NOC
19.00-21.00 kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře

KONCERTY
čtvrtek 21. ledna 2016
IVAN MLÁDEK A JEHO BANJO BAND
19.00 Městské divadlo

sobota 13. února 2016
GRUFF!! (Pl)
21.00 Kulturní centrum Batyskaf

středa 17. února 2016
JIŘÍ STIVÍN - DIVIDLO
19.00 Café U Tety Hany

PLESY v Domě kultury
pátek 22. ledna 2016, 19.00
PLES VOŠ A SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

sobota 23. ledna 2016, 19.30
PLES ŽĎASU

pátek 5. února 2016, 19.00
PLES SZŠ A VOŠZ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

sobota 13. února 2016, 20.00
PLES KULTURY ŽĎÁR

neděle 14. února 2016, 9.00-20.00
O ŽĎÁRSKÝCH POHÁR – TANEČNÍ LIGA

pátek 19. února 2016, 19.00
PLES GYMNÁZIA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VZDĚLÁVACÍ AKCE A PŘEDNÁŠKY
čtvrtek 21. ledna 2016
AUTORSKÉ ČTENÍ HANY BRODINOVÉ
17.00 Knihovna M. J. Sychry

čtvrtek 21. ledna 2016
POD JIŽNÍM KŘÍŽEM přednáška
20.00 Kulturní centrum Batyskaf

čtvrtek 21. ledna 2016
TŘÍTÝDENNÍ KÚRA PRO ZDRAVÍ
17.15-19.15 klub Univerzum

čtvrtek 28. ledna 2016
MOUDRÁ A ZDRAVÁ ŽENA
17.15-19.15 klub Univerzum

středa 3. února 2016
JAROSLAV UHLÍŘ
9.00 a 11.00 Dům kultury

středa 3. února 2016
OKOLO ISLANDU ZA 60 DNÍ
17.00 Knihovna M. J. Sychry

úterý 9. února 2016
ÚSMĚV NA POZADÍ KRUTÉ REALITY 50. LET 20. STOl. 
17.00 Knihovna M. J. Sychry

úterý 16. února 2016
SAŠA RYVOLOVÁ: OBČAS DOMA PERU
17.00 Knihovna M. J. Sychry

čtvrtek 18. února 2016
JIŘÍ STIVÍN – QUODLIBET SYSTÉM
9.00 Městské divadlo

VÝSTAVY
pátek 22. ledna až neděle 14. února 2016
MARTIN VELÍŠEK - BRUSLAŘKY
út – pá 10.00-12.00, 14.00-17.00; so, ne 14.00-17.00
výstavní síň Staré radnice

úterý 26. ledna 2015 až neděle 3. dubna 2016
FLAMBERG
út – ne 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00
Regionální muzeum na Tvrzi

pondělí 11. ledna 2015 až pátek 26. února 2016
v provozní době knihovny
OKOLO ISLANDU ZA 60 DNÍ
vestibul Čechova domu

pondělí 18. ledna 2015 až pátek 26. února 2016
v provozní době knihovny
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 3. ZŠ SE PŘEDSTAVUJE
Knihovna M. J. Sychry, oddělení pro dospělé

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


