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Dotazy, objednávky, podklady:
Miroslav Skalník 
tel.: 773 794 139, e-mail: inzerce@zdarns.cz

INZERUJTE
ve Žďárském zpravodaji.

Ceník a podrobné informace o možnosti inzerovat 
ve  Žďárském zpravodaji naleznete na webových 
stránkách města WWW. ZDARNS.CZ v sekci Žďárský 
zpravodaj.
 
Uzávěrka příjmu objednávek a tiskových podkladů 
pro dubnové vydání je 4. dubna 2016.

www.zdarns.cz/mestsky-urad/zdarsky-zpravodaj/inzerce

Dejte o sobě vědět jedenácti tisícům 
domácností v našem městě a okolí.

Na webu města naleznete 
objednávkový formulář 
pro snadné zadání vaší inzerce.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás tímto způsobem 
opět pozdravil v březnovém čísle Žďár-
ského zpravodaje. S ustupující zimou a 
blížícím se jarem se na přetřes opět do-
stává otázka jarních úklidů. Naše město 
se již v tuto chvíli na „úklid“ chystá, a to 
hned v několika oblastech. 

Žďár nad Sázavou se již tradičně při-
pojí k akci Čistá Vysočina a Čistá Sázava. 
Společně s vámi a desítkami zapojených 
spolků a firem se pokusíme Žďár na jaře 
zkrášlit tak, aby nedělal ostudu. Vedle 
toho připravuje město řadu aktivit spo-
jených s jarním úklidem a rozšířením sys-
tému sběru odpadů. Tyto novinky a také 
další praktické rady a důležité informace z 
této oblasti naleznete uvnitř tohoto čísla 
Žďárského zpravodaje. 
Dále bych si dovolil pozvat všechny spo-

luobčany na další veřejné setkání k pro-
blematice nové Strategie rozvoje města. 
Setkání proběhne 29. března 2016 od 
18.00 hodin ve velkém sále Domu dětí 
a mládeže na Horní ulici. Minule jsme se 
bavili o tom, „kde jsme“, na konci března 
bychom se s vámi chtěli pobavit o tom, 
kde chceme být v roce 2028. Zajištěn 
bude i kulturní program a drobné občer-
stvení. 

Další pozvánka směřuje k zasedání 
zastupitelstva města, které proběhne o 
dva dny později, tedy 31. března od 16.00 
hodin ve velkém sále městského úřadu. 
Probírat se bude například to, zda by si 
pro příští rok mohli občané rozhodnout 
o podobě určité části rozpočtu přímo. 
Jednat se tedy bude o přijetí principů tzv. 
participativního rozpočtu. 

Rád bych se na závěr na chvíli poza-
stavil také nad dopravní situací ve městě, 
především na Smetanově ulici.  Jedná se o 
velmi důležitou ulici a na její rekonstrukci 
klademe velký důraz. Uzavírka ulice je v 
tuto chvíli plánována přibližně do kon-
ce prázdnin. Chtěl bych v té souvislosti 
poděkovat všem občanům za trpělivost, 
kterou s tímto významným dopravním 
omezením mají. 

  Zdeněk Navrátil
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Ve čtvrtek 10. března 2016 byl v 17.00 
hodin oficiálně zahájen provoz veřejné-
ho piana, které se díky iniciativám Žijeme 
Žďárem a  Piána na ulici dostalo na vlakové 
nádraží ve Žďáře nad Sázavou. První tóny 
na piano zahráli žáci žďárské Základní 
umělecké školy Františka Drdly a poslech-
nout si je přišly desítky občanů. 

První piano se na ulici dostalo během 
sousedské slavnosti v Krymské ulici v Pra-
ze. Před Cafe V lese ho spolu s pár křesly 
umístil zakladatel spolku Piána na ulici 
Ondřej Kobza. „V létě 2013 jsme se rozhodli 
nápad rozšířit. Po chvíli jednání s úřady se 
piána objevila na pěti místech v Praze a za-
ujala nejen kolemjdoucí, ale i média. Téměř 
okamžitě se na nás začali obracet zájemci 
z dalších měst, kterým jsme pomohli získat 
a instalovat vlastní nástroje. Nápad se líbil 
i více než šesti stovkám lidí, kteří na rozvoj 
spolku Piána na ulici přispěli v kampani na 
Hithitu,“ sdělil Ondřej Kobza. Dnes veřejná 
piana najdete na více než 50 místech po 
celé republice. Žďár nad Sázavou je od 
března 2016 jedním z nich.  (red)

AKTUÁLNĚ: Na vlakovém nádraží se objevilo veřejné piano

Nové piano přilákalo 10. března na žďárské vlakové nádraží desítky lidí. Foto: adl

Zdeněk 
Navrátil
 
starosta města
Žďáru nad Sázavou

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo počátkem roku 2016 první ročník celoroční fo-
tografické soutěže Zaostřeno na Žďár 2016. Soutěž je určena všem nadšeným ama-
térským i profesionálním fotografům žijícím na území našeho města nebo jeho spá-
dových 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 odborná porota vybere z každé kategorie jednu fotografii, 
tedy dalších 12 fotografií, které budou společně s nejlepšími fotografiemi vybranými hla-
sováním na facebooku bojovat o titul Fotografie roku 2016. Z celkového počtu 24 foto-
grafií pak absolutního vítěze soutěže vybere odborná porota. Autor této fotografie bude 
odměněn hodnotnou cenou a jeho fotografie se objeví v únorovém čísle (roku 2017) Žďár-
ského zpravodaje na titulní straně. Autoři každé z nejúspěšnějších fotografií, které postou-
pí do finále, obdrží od města Žďár nad Sázavou drobný dárek.

Téma II. Zaostřeno na portrét, autoportrét 
Vyhodnocení! V únoru bylo do soutěže zasláno 18 portrétních fotografií. Vítězem dru-
hého kola celoroční fotografické soutěže se nakonec stal Vladimír Trávníček s celkovým 
počtem 46 hlasů (Like, To se mi líbí). Gratulujeme! Autor vítězné fotografie byl odměněn 
dvěma volnými vstupenkami do Kina Vysočina.

Téma III.  Zaostřeno na svět dětí
(zasílejte do 10. dubna)

Své fotografie na soutěžní téma Svět dětí zasílejte ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě 
na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno 
na Žďár 2016 – březen.  V emailu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a 
telefonní kontakt. Zasláním snímku do soutěže poskytujete souhlas se zpracováním va-
šich osobních údajů a zveřejněním fotografie ve Žďárském zpravodaji, na facebookovém 
profilu města a na webových stránkách města. 

Více informací, fotografická témata na celý rok a pravidla soutěže naleznete na webo-
vých stránkách města www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail 
zaostrenona@zdarns.cz. 

 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

     Zaostřeno na Žďár 2016 

Interiér Radniční restaurace
(ilustrační foto)

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. V případě 
krátkodobého pronájmu i ke kavárenské činnosti s možností letní 
zahrádky 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 
umožňuje dlouhodobý, ale i krátkodobý pronájem

Žďárský zpravodaj, měsíčník občanů města Žďár nad Sázavou ● 3. 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: 11 000 kusů ● Datum vydání: 21. 3. 2016 
● Distribuce: Renvy Trade s.r.o., Grusova 413, Pardubice ● Tiskne: Tisk centrum, Modřická 645/62, Moravany u Brna ● Registrace: MK ČR E 21706. ● korektury : 
Zdenka Hánová ● Inzertní příloha: Miroslav Skalník, tel. 773 794 139 ● Fotografie na titulní straně: Nikola Adlerová 
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Informační billboard u zámku
Nově, i díky originálním linorytům se 

žďárskými motivy od výtvarníka Miloše 
Slámy, se naše město bude představovat 
světu. Nejen v galeriích, ale i v rámci no-
vého informačního billboardu u zámku. 

Vlajka pro Tibet
V rámci kampaně Vlajka pro Tibet byla 

ve čtvrtek 10. března symbolicky vyvěše-
na tibetská vlajka před budovou měst-
ského úřadu. Naše město se tak poprvé 
připojilo k 753 dalších měst, obcí, měst-
ských částí a krajů z celé České republiky.

„Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, 
aby dobří lidé nic nedělali.“ 

 -Edmund Burke-

Lékařská pohotovostní služba
Na základě doporučení Komise soci-

ální, zdravotní a prorodinných aktivit se 
radní zabývali optimalizací lékařské po-
hotovostní služby, tzv. pohotovosti. Žďár-
ská pohotovost ztrácí na svém významu 
i z důvodu, že nemocnice v sousedním 
Novém Městě na Moravě otevřela mo-
derní EMERGENCY, kde je poskytována 
lékařská péče v odpovídajícím standardu 
21. století. Rada města se však shodla, že 
pohotovost zůstane zachována minimál-
ně o státních svátcích a víkendech. Takto 

uspořené statisícové částky mohou být 
mimo jiné využity na zkvalitnění služeb a 
vybavení polikliniky. 

Kino Vysočina
V těchto dnech intenzivně probíhá pří-

prava na rekonstrukci vnitřního vybavení 
kina včetně nových sedaček. Nejdéle v 
roce 2017 by měl návštěvník kina used-
nout do měkkého. Zároveň budou nově 
řešeny vnitřní instalace, sociální zařízení a 
bezbariérový přístup. Snahou je zachovat 
unikátní genius loci budovy kina, která 
byla postavena během zlaté éry českoslo-
venské kinematografie v 60. letech minu-
lého století.         

Participativní rozpočet
Rada města schválila návrh participač-

ního rozpočtu. A co se pod tímto pojmem 
skrývá? 

Participační rozpočet je procesem přímé, 
dobrovolné a univerzální demokracie, v 
rámci kterého mohou obyvatelé určitého 

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Ráda bych vám představila činnost byto-
vé komise, která je poradním orgánem rady 
města. Naše komise je poměrně malá, tvoří 
ji sedm členů a paní tajemnice z majetko-
právního odboru, která zastupuje úřad. 

Scházíme se v průměru jednou za čtrnáct 
dní a hlavní náplní naší práce je vyhodnoco-
vání přihlášek žadatelů o uvolněný městský 
byt. Město Žďár nad Sázavou v dnešní době 
může nabídnout, kromě několika výjimek, 
asi 240 malometrážních bytů na tzv. svobo-
dárnách - v sedmi bytových domech nachá-
zejících se na ulicích Brodská a Revoluční. 

Dovolím si malou historickou vsuvku. 
Svobodárny jsou vlastně jednopokojové 
byty s podlahovou plochou cca 35m2, které 
byly vystavěné v padesátých letech a slou-
žily jako ubytovny pro první pracovníky 
Žďárských strojíren a sléváren nebo jako 
provizorní byty pro rodiny, které čekaly na 

přidělení většího bytu. Tolik malé ohlédnutí 
do minulosti. Vás jistě bude zajímat, podle 
jakých kritérií se žádosti o byt vyhodnocují 
a co zájemce o městský byt čeká od podání 
žádosti až k podpisu nájemní smlouvy. 

Informace o uvolněných bytech (tzv. vy-
psaných záměrech) můžete získat z webo-
vých stránek města, z úřední desky, z hláše-
ní městského rozhlasu či Žďárských novin. V 
dnešní době se nesestavují žádné pořadní-
ky zájemců o byt, ani není potřeba předpla-
tit nájemné. Stačí vyplnit požadované údaje 
na předepsaný formulář a odevzdat ho v 
zalepené obálce na sekretariát starosty. Po 
uzavírce odevzdání těchto přihlášek se čle-
nové bytové komise seznámí s jejich obsa-
hem. Na každý byt se v průměru přihlásí 20 
až 30 žadatelů a ročně se obsadí kolem 20 
bytů. Při výběru budoucích nájemců se při-
hlíží k jejich životní situaci, potřebě a nalé-
havosti v oblasti bydlení, rodinného soužití, 
majetkovým poměrům, zda pracují, nejsou-
-li zadluženi vůči městu, mají-li zde trvalé 
bydliště či jiné vazby apod. Než se přikročí k 
určení budoucího nájemce, osobně si žada-
tele zveme. Mluvíme s nimi, mnohé skuteč-
nosti a informace si vzájemně upřesníme a 
snažíme se nalézt co nejlepší řešení. Poté o 
budoucím nájemci hlasujeme a návrh před-
kládáme radě města. V její kompetenci je 
konečné schválení či zamítnutí tohoto návr-

hu. Následně je schválený nájemce písemně 
vyzván, aby se dostavil k podpisu nájemní 
smlouvy. Ostatní žadatelé vyrozuměni ne-
jsou, a pokud jejich zájem trvá, je potřeba, 
aby i nadále sledovali vypsané záměry a při-
hlášky opakovaně podávali.

V neposlední řadě se členové komise 
snaží přispět k řešení připomínek i stížností 
nájemců městských bytů. Také si uvědomu-
jeme nedostatek cenově dostupného byd-
lení, především pro mladé rodiny, potřebu 
dalších forem bydlení, jako jsou sociální, 
asistované či bezbariérové byty apod. Naše 
poznatky předáváme k zapracování do do-
kumentu „Strategie rozvoje města Žďáru 
nad Sázavou“, který se nyní tvoří.

Budu ráda, pokud se s námi podělíte o 
své náměty a postřehy týkající se bydlení ve 
Žďáře, ve městě, které je naším společným 
domovem.     Pavla Müllerová 

Pavla 
Müllerová
 
předsedkyně
bytové komise 
města 
Žďár nad Sázavou

Přítomnost a budoucnost žďárské pohotovosti

Setkání s občany: Strategie rozvoje města  29. března 2016

Kdy: v úterý29. března 2016 od 18.00 hodin  (Bude zajištěno občerstvení a doprovodný program)

Kde: Dům dětí a mládeže Active - SVČ (DDM)

Více informací o tvorbě Strategie rozvoje města lze nalézt na webových stránkách: strategie.zdarns.cz.

Tvorba strategického plánu města se blíží do finále
V únoru letošního roku proběhlo v Domě dětí a mládeže Active - SVČ veřejné projednání k Analytické 
části strategického plánu, kterého se zúčastnilo cca 60 občanů. Firmou PROCES-Centrum pro rozvoj 
obcí a regionů, s.r.o., která analýzu zpracovávala, byla představena hlavní zjištění a výstupy z realizo-
vaného dotazníkového šetření. Následně proběhla diskuze občanů s vedením města nad jednotlivými 
problémy. Tímto byla uzavřena další etapa tvorby strategického plánu. Za účelem představení hlav-
ních směrů rozvoje města v následujících 10 letech se bude dne 29. března 2016 v 18.00 hodin konat v 
prostorách DDM další veřejné projednání, kde bude probíhat diskuze k prioritám a cílům strategie. Ob-
čanům města se tímto nabízí další možnost, jak mohou svými názory ovlivnit budoucí podobu Žďáru.

Radek Zlesák
 
Radní 
a zastupitel města 
Žďár nad Sázavou

místa (sousedství, čtvrti, obce, města) či 
členové komunity (veřejné/neveřejné in-
stituce apod.) diskutovat a rozhodovat o 
využití části rozpočtu resp. o jeho výdajo-
vé nebo příjmové stránce. Česky bychom 
tedy tento proces mohli nazvat účastnic-
kým rozpočtem. Jde o nástroj zapojení 
veřejnosti do procesu rozhodování skrze 
formulování prioritních oblastí rozpočtu, 
tvorbu konkrétních projektů, jejich výběr, 
volbu a následný monitoring. Participač-
ní rozpočet je strukturovaným procesem 
a je založen na několika základních prin-
cipech: na rozvoji kultury demokracie a 
aktivního občanství, na vytvoření vztahu 
a posílení důvěry mezi zástupci/zastupi-
teli a členy komunity, na přesměrování fi-
nančních prostředků v souladu s veřejným 
míněním a ve prospěch sociálně slabších 
skupin obyvatel.

Zdroj:
http://www.participativnirozpocet.cz

Radek Zlesák

Město Žďár nad Sázavou se poprvé připojilo ke kampani Vlajka pro Tibet Foto: adl

Vše se mění. Auta, kterými jezdíme, způ-
soby naší komunikace, rychlost přenosu 
informací a mění se také možnosti po-
skytované lékařské péče. Postupy staré 
20 až 30 let jsou dnes zastaralé. Stejně 
tak prochází změnami také způsob po-
skytování Lékařské služby první pomoci, 
dříve LSPP, dnes LPS, a to nejenom u nás, 
ve Žďáře nad Sázavou, ale v celé naší re-
publice a Evropě. 

Většina našich obyvatel si tento vývoj 
dobře pamatuje, v minulých letech byla 
zrušena dětská pohotovost, noční LSPP, vý-
jezdová pohotovost, lékárenská noční služ-
ba. Poslední změna proběhla 1. ledna 2008, 
kdy LSPP začaly zajišťovat nemocnice zřizo-
vané jednotlivými kraji. Město Žďár si však 
svoji LSPP ponechalo a začalo ji financovat 
z vlastního rozpočtu. Jistě to bylo moudré a 
dobré rozhodnutí, protože město naší veli-
kosti si tuto službu zaslouží. Jak ale funguje 
pohotovostní služba v současnosti? 

Ve všední dny od 7 do 17 hodin slouží 
střídavě jednotliví dětští i dospělí obvodní 
lékaři tzv. „žurnál“. Péče je bezplatná a jmé-
no sloužícího lékaře naleznete na informač-
ních tabulích polikliniky. Od 17 do 21 hodin 
potom nastupuje LPS (poplatek 90 Kč). O 
sobotách, nedělích a svátcích funguje ve 
Žďáře LPS od 8 do 21 hodin. V těchto dnech 

ale také funguje v areálu nemocnice dětská 
pohotovost od 8 do 20 hodin (poplatek 90 
Kč). Urgent nemocnice má nepřetržitý pro-
voz 24 hodin, stejně tak Rychlá záchranná 
služba, která má stanoviště přímo ve Žďáře. 
Naše město si jistě i do budoucna svoji vlast-
ní LPS zaslouží! Otázkou ovšem je, v jakém 
rozsahu? Když si rada na podzim roku 2015 
vyžádala informace o průchodnosti LPS, 
zjistila, že je tato služba ve všední dny velmi 
málo využívána. Například v lednu 2015 to 
bylo 2,4 pacienta za den. O víkendech pak 
ale až 18 pacientů denně. Hodina provozu 
LPS stojí pouze na platech 600 korun – a 
město ročně dotuje provoz částkou 1,67 mi-
lionu. Za rok 2014 bylo na regulačních po-
platcích vybráno 205 740 korun, příjem od 
zdravotních pojišťoven činil 382 295 korun. 
Problematikou LPS se zabývala také Komise 
prorodinných aktivit, sociální a zdravotní a 
omezení LPS doporučila. Podobným vývo-
jem v minulosti prošla také nemocnicí pro-
vozovaná dětská pohotovost a tento model 
se osvědčil. V případě omezení provozu LPS 
se uvolněné prostory dají využít k pronájmu 
další ordinace, např. dětského psychiatra, 
neurologa či jiné odbornosti, která dlouho-
době chybí a uspořené peníze se mohou 
investovat do vybavení polikliniky.  

 Romana Bělohlávková, 
 radní a zastupitelka města

Představujeme komise rady města – bytová komise

Setkání bytové komise Foto: archiv

Minulý pátek mne potěšily návštěvy ob-
čanů, kteří přišli na konzultaci do kanceláře 
„v krčku“ na městském úřadě. Obzvláště ta, 
týkající se malého domku v centru města. 
Projektanti a investoři zvolili pečlivý a citlivý 
přístup k historii místa a použití současných 
architektonických prvků. Při dotazu, jestli 
potřebují vyjádření za městský úřad, mi bylo 
sděleno, že ne, že přišli jen na konzultaci, 
jestli by se nedal projekt posunout ještě k 
lepšímu výsledku. Budu rád, když bude ta-
kových stavebníků co nejvíce. Konzultační 
hodiny pro občany města probíhají každý 
pátek od 9.00 do 14.30 hodin. Kontaktovat 
mě můžete na telefonu 736 605 107 nebo na 
emailu zbynek@refuel.cz.

Velkou radost mám i z občanských akti-
vit ve Žďáře. V současné době připravujeme 
spolu se sdružením Živé ProStory akci Měst-
ské zásahy. Akce bude zahájena víkendem 
pro architekty, který se uskuteční od 15. do 
17. dubna 2016, kdy proběhne také procház-
ka městem. 15. dubna v 18.00 proběhne 
přednáška Matúše Valla o tématu Nové role 
architekta v knihovně na Havlíčkově náměs-
tí. Dále připravujeme přednášku sdružení 
Baugruppe o alternativním stavění ve městě 
bez developera. Doufáme, že akce přinesou 
mnoho kvalitních podnětů pro rozvoj veřej-
ných prostranství ve Žďáře. Více informací na 
www.ziveprostory.cz.

 Zbyněk Ryška

Městský architekt



Aktuality Aktuality

6 7

V předešlém čísle Žďárského zpravo-
daje byl poprvé představen projekt 
Aktivně pro Žďár. Aktivně pro Žďár je 
komunitní projekt, který se snaží pod-
pořit drobné aktivity, které zlepšují 
život obyvatel přímo v místě jejich by-
dliště. 

V rámci tohoto projektu bude město 
řešit rozvoj dětských hřišť, hledat nová 
místa pro umístění laviček, ale i řadu dal-
ších nápadů, které mohou vzejít přímo od 
občanů. Obyvatelé se mohou aktivně za-
pojit a ovlivnit vlastní realizaci či umístění 
těchto drobných aktivit přímo na území 
města. 

V únorovém čísle Žďárského zpravo-

daje byla představena mapa hřišť, kterou 
je možné najít na stránkách městského 
úřadu www.zdarns.cz v sekci Aktivně pro 
Žďár, a zároveň i výzva pro občany měs-

ta, aby se sami zapojili do správy hřišť. 
Ke každému konkrétnímu hřišti je totiž 
možné se přihlásit jako patron nebo ga-
rant. Patroni jsou osoby nebo firmy, které 
chtějí projektu pomoci finanční částkou a 
projekt sponzorovat, garantem je občan, 

který objekt udr-
žuje a podává pod-
něty na městský úřad, 
pokud něco není v pořádku. První patroni 
i garanti se již našli, proto pokud máte v 
blízkosti svého bydliště hřiště, které vám 
není lhostejné, a chcete se podílet na 
jeho správě, neváhejte a do projektu se 
zapojte. Pro více informací je možné kon-
taktovat komunitní koordinátorku Radku 
Remarovou. Na realizaci balíčku Aktivně 
pro Žďár je v rozpočtu města vyhrazeno 
300 tisíc korun. 

Kontaktní osobou projektu je komu-
nitní koordinátorka Radka Remarová, te-
lefon: 778 744 303, e-mail: radka.remaro-
va@zdarns.cz  (red)

Za co jsou utráceny peníze z rozpočtu? Konkrétní částky si mohou snadno dohledat obyvatelé měst a obcí, které pro ně na webu 
zpracovaly takzvaný klikací rozpočet. Do transparentního projektu se v březnu 2016 zapojil také Žďár nad Sázavou. Klikací 
rozpočet je podle vedení města dalším krokem k vyšší transparentnosti hospodaření. Lidem je k dispozici na internetových 
stránkách Žďáru nad Sázavou v sekci Hospodaření města. 

Klikací nebo také rozklikávací rozpočet 
je moderní způsob obcí a měst, jak srozu-
mitelně informovat o nakládání s veřejný-
mi penězi. Lidé ho mohou zpravidla najít 
na jejich webových stránkách. Dozvědí se 
tak, na jaké výdaje obce peníze použily. Kli-
kací rozpočet se člení do několika úrovní, 
přičemž pomocí jednoduché webové ap-
likace se lze dostat od souhrnných výdajů 
až třeba po náklady na pohřebnictví. Pod-
statným znakem zmíněného speciálního 
rozpočtu je krátké vysvětlení každé polož-
ky. „Klikací rozpočet je nástrojem, kde každý, 
kdo má zájem dozvědět se o hospodaření 
města více, získá jednoduchou formou infor-
mace o hospodaření města a o tom, jak se 
vyvíjí rozpočet a jeho plnění. Dává odpověď 
na otázky, kam jsou finanční prostředky smě-
řovány,“ sdělil starosta města Zdeněk Na-
vrátil. O pořízení klikacího rozpočtu (KLR) 
uvažovalo vedení města již v roce 2013.  
Proto bylo jeho pořízení zahrnuto do při- 
pravovaného projektu s názvem Rozvoj  

 
služeb Technologického centra ORP Žďár  
nad Sázavou, který byl podán v rámci Vý- 
zvy č. 22 IOP na konci června 2014 s tím, 
že KLR se začne realizovat na podzim té-
hož roku. Bohužel z důvodu nedostatku 
financí ve výzvě nebyl projekt podpořen. 
I přes tento fakt se v prosinci 2014 začalo 
s výběrem dodavatele KLR, proběhly prv-
ní schůzky s dodavateli KLR a předvedení 
nabízených řešení. Po navýšení finančních 
prostředků  Výzvy 22 byla projektu  v břez-
nu roku 2015 přiznána finanční podpora. 
V dubnu začaly s vybraným dodavate-
lem firmou Internet Stream, s.r.o. práce 
na KLR, zejména na přípravě exportu/
importu dat. Od července do října roku 
2015 probíhalo testování importu dat do 
klikacího rozpočtu a v listopadu 2015 byl 
spuštěn jeho ostrý provoz. V lednu  se do 
KLR naimportovala zpětně i data za rok 
2014. Klikací rozpočet je z 85 % financo-
ván z dotace z Integrovaného operační- 
ho programu a 15 % z rozpočtu města.  

 
Pořízení aplikace a vytvoření importního  
modulu stálo celkem 61 710 korun. Roč-
ní provoz klikacího rozpočtu vyjde měs-
to přibližně na 9 500 korun. Data z eko-
nomického systému MěÚ se importují  
jedenkrát týdně. „Data jsou přebírána z 
účetnictví města a pravidelně se aktualizu-
jí. Rozpočet je rozdělen na část příjmovou a 
část výdajovou. Umožňuje pohled přes po-
ložky – příjmové a výdajové, dále můžeme 
vidět přehled dodavatelů města, mezi nimiž 
jsou zařazeny i příspěvkové organizace se 
svým příspěvkem. Klikací rozpočet umožňu-
je přehled příjmů a výdajů i za roky předcho-
zí,“ sdělila Jitka Vácová, vedoucí finančního 
odboru MěÚ. (red)

Klikací rozpočet naleznete na webu města.

V dubnu a květnu budou ve Žďáře nad 
Sázavou působit architekti z celé České 
republiky. V rámci projektu Živé proStory 
budou mít za úkol řešit konkrétní proble-
matická místa a navrhovat jejich řešení, 
která jsou jednoduchá a snadno realizo-
vatelná. Jde o vyzkoušený koncept známý 
jako Městské zásahy a vyzkoušený v řadě 
měst. Nad celou akcí převzal záštitu ar-
chitekt města Žďáru nad Sázavou Zbyněk 
Ryška. Do projektu se může zapojit každý, 

a proto neváhejte a dejte architektům do 
konce března vědět, co vás ve městě trá-
pí. Můžete upozornit na jakýkoliv problém 
ve veřejném prostoru. Kontakt najdete na 
webu www.ziveprostory.cz, kde naleznete 
i mapu, na které budete moci zásah přímo 
umístit na konkrétní místo. 

Drobné věci je ale možné zveřejňovat 
také na: Lepší místo, www.lepsimisto.cz, 
které neřeší architekti, ale přímo úředníci 
městského úřadu.  (red)

Dejte vědět architektům, co vás ve městě trápí

Žďár nad Sázavou je dalším městem na Vysočině, které se zapo-
jilo do kampaně Do práce na kole. Jde o celostátní soutěž, jejíž 
šestý ročník proběhne v květnu 2016 ve více než pětadvaceti 
městech po celé České republice. 

Záměrem projektu je upozornit na vý-
hody toho, co se stane, když více lidí změ-
ní své dopravní návyky a přesedlá z aut 
na kola. Účastníci si pravidelnou jízdou na 
kole zlepší nejen fyzickou kondici, náladu 
a možná i vztahy s kolegy, ale společně 
tak přispějí k čistšímu ovzduší a celkově 
příjemnějším, bezpečnějším a zdravějším 
městům, kde žijí a pracují. „Cílem kampa-
ně pořádané spolkem Auto*Mat ve spolu-
práci s lokálními koordinátory z bezmála 
třiceti českých a moravských měst je ulevit 
obcím přetíženým automobilovou dopra-
vou a přivést co nejvíce lidí k šetrnějším 
způsobům přepravy. K zapojení stačí utvo-
řit s kolegy 2-5 členný tým a jezdit během 
května co nejčastěji do práce na kole,“ sdě-
lila koordinátorka kampaně ve Žďáře, ko-
munitní koordinátorka Radka Remarová.

V rámci soutěže mají účastníci možnost 
zapojit se do několika soutěžních katego- 

 
rií. Letošní novinkou v 
kampani je možnost 
registrace pro běžce, 
chodce, ale i brusla-
ře, vyznavače skate-
boardů, longboardů a 
vůbec všech šetrných 
způsobů dopravy,-
nevyjímaje vozíčkáře. „Inspirací pro toto 
rozšíření pro nás bylo zejména Švýcarsko, 
kde se do soutěže Do práce na kole za-
pojují chodci a běžci již řadu let a i přes 
hornatý reliéf krajiny se jí zde účastní de-
setitisíce lidí,” sdělila manažerka kampaně 
Iva Nevečeřalová ze spolku Auto*Mat. 

V loňském roce se do klání zapojilo  
7 280 soutěžících z 1 156 firem a institu-
cí ve 24 městech ČR a dohromady najeli 
1,5 miliónu bezemisních kilometrů. Kaž-
dý účastník získá originální soutěžní triko.  
Hlavní výhrou je kolo, které do soutěže vě- 

 
noval Kraj Vysočina.

Více informací naleznete na interneto-
vých stránkách dopracenakole.cz, kde se 
můžete do soutěže také přihlásit. Soutěž 
se koná pod záštitou radního pro dopra-
vu Petra Dolínka a za podpory Magistrátu 
hlavního města Prahy. 

Případné dotazy ke žďárské kampani 
Do práce na kole 2016 směřujte na ko-
ordinátorku projektu Radku Remarovou, 
e-mail:  radka.remarova@zdarns.cz. 

 (red)

Klikací rozpočet je dalším krokem k vyšší 
transparentnosti města

Ve městě proběhla inventarizace zeleně

Do práce na kole 

Hlavní výhrou do soutěže je kolo, které věnoval Kraj Vysočina. Foto: archiv

Inventarizace zeleně byla součástí za-
kázky rekonstrukce parku u Ivana. Dů-
vodem bylo upřesnění výměr udržova-
ných ploch zeleně ve městě v návaznosti 
na plánované vyhlášení výběrového 
řízení na nového dodavatele údržby ve-
řejné zeleně. Výběrové řízení na dodava-
tele údržby veřejné zeleně by mělo být 
radou města vyhlášeno do konce března 
2016. Zpracovatelem inventarizace se 
stalo sdružení firem Ageris a Fik s.r.o. 
Cena pasportizace včetně rozšířeného 
zadání, navýšení travnatých ploch, ze-
leně, dosáhla  600 000 korun. Zakázka 
byla financována z 80 % OPŽP a 20 % z 
rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

„Jedná se o podklad pro správu majetku. 
Na rozdíl od pasportizace se nejedná o pou-
hý soupis prvků, ale obsahuje i návrhy další 
péče o ně,“ objasnil, v čem inventarizace 
spočívá, majitel arboristické firmy Fik s.r.o. 
Michael Fiala. V rámci prací byly obejity 
všechny plochy zeleně a dřeviny na volně 
přístupných pozemcích na území města. Ty 
pak byly zaneseny do mapových podkladů. 
U keřů byl určen druh a plocha, jež zabíra-

jí, u stromů druh, případně i kultivar. Dále 
byla změřena také výška stromu, obvod 
kmene, velikost koruny a zhodnocen zdra-
votní stav, bezpečnost a perspektivita. Na 
základě získaných informací bylo navrhnu-
to odpovídající ošetření. Dřeviny hodnotili 
vysokoškolsky vzdělaní arboristé a držitelé 
certifikace ČCA - Český certifikovaný Ar-
borista.

Původní objednávka vycházela z podkla-
dů z devadesátých let a byla na 4 815kusů 
stromů a 119ha ploch zeleně. V průběhu 
prací se toto číslo ukázalo jako silně pod-
hodnocené. Zakázka proto byla rozšířena i 
na zbytek ploch a dřevin. Celkově bylo hod-
noceno přibližně 8 900 kusů stromů, 3 200 
keřů, 120 živých plotů a 127ha ploch zele-
ně. Vzhledem k postupnému rozšiřování 
rozsahu prací byla inventarizace prováděna 
s různou intenzitou od července do konce 
roku 2015. 

„Množství stromů, u nichž bylo navrženo 
kácení, odpovídá v podstatě 10 %.  Dobrou 
zprávou je, že by mělo být postaráno i o jejich 
kvalitní nahrazení, neboť již v současné době 
je na daném území 999 stromů (tedy o více 
jak 100 víc) spadajících do kategorie nových 

výsadeb určených k ošetření. Kácení by mělo 
být rozloženo do několika let. V průběhu této 
doby se tedy dá očekávat kvalitní nahrazení 
odstraněné zeleně,“ sdělil arborista Micha-
el Fiala. „Další kategorií jsou stromy určené 
k ošetření řezem. Těch by mělo být přibližně 
5 000. Rovněž by pro zajištění provozní bez-
pečnosti mělo být v korunách stromů insta-
lováno zhruba 250 bezpečnostních vazeb,“ 
popsal situaci Fiala. „Poslední kategorií jsou 
stromy v současné době ponechané bez ošet-
ření a určené v průběhu let k další kontrole,“ 
doplnil na závěr arborista.

Inventarizace je vždy tvořena se zámě-
rem další péče a údržby a je tedy průběžně 
aktualizována, upravována v závislosti na 
uskutečněných zásazích. Rovněž je vhodné 
činit rozsáhlejší aktualizace zejména s ohle-
dem na provozní bezpečnost v případě 
nestandardní zátěže zejména v důsledku 
klimatických podmínek, jako je například 
vichřice či silná námraza. S dodržením v in-
ventarizaci navržených ošetření a postupů 
se dá dosáhnout maximální kvality a bez-
pečnosti zeleně.  

 (red)

Hledáme patrony a garanty
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Upozorňujeme občany na stížnosti ze 
strany zpracovatele bioodpadu z naše-
ho města.

V poslední době se velmi zhoršila kva-
lita sváženého bioodpadu, a to zejména z 
bytových domů ve Žďáře nad Sázavou. I 
přes veškerou snahu si s plastovými oba-
ly, ve kterých je často bioodpad do nádob 
odkládán, systém bioplynové stanice 
neporadí, neboť bioplynová stanice není 
spalovna.

Ve svozu uskutečněném v únoru le-
tošního roku jsme za takto nekvalitní 
materiál zaplatili přes 18 tisíc korun, a to 
pouze proto, že jsme 14,68 tun nekvalit-
ně vytřízeného bioodpadu museli od-
vézt na skládku do Ronova. Je nutné si 
také připomenout, že za uložení odpadu 
na skládce město zaplatí dvojnásobnou 
částku a také cesta na skládku je finanč-
ně nákladnější než při svozu do místní 

bioplynové stanice.
Pro lepší informovanost město nechá 

vyrobit nové samolepky na kontejnery u 
bytových domů. Dle pracovníků bioply-
nové stanice je odpad z okolních obcí v 
nesrovnatelně lepší kvalitě než od žďár-
ských občanů. Žádáme tedy obyvatele 
města o důslednější třídění!

 Miluše Kozáková, oks

Opět se přiblížilo období výběru poplatku za komunální odpad. Tento popla-
tek se vybírá na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, schválené zastupitelstvem města 17. 
prosince 2015. 

I pro tento rok zastupitelstvo schvá-
lilo výši poplatku na 580 korun na oso-
bu a rok. Poplatek pro osoby s trvalým 
pobytem ve městě je rozložen do dvou 
stejných splátek, 290 korun na osobu a 
pololetí. První pololetí je splatné do 30. 
dubna 2016, druhé pololetí pak do 31. říj-
na letošního roku.

Na složenkách, které obdržíte nejpoz-
ději do začátku dubna, bude uvedeno čís-
lo účtu, variabilní symbol a částka k úhra-
dě. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí 
kontaktujte odbor komunálních služeb. 
Kontaktní osobou je Drahoslava Komín-
ková, tel.: 566 688 187. 

Možností úhrady je hned několik. Část-
ku můžete zaplatit bankovním převodem 
nebo úhradou složenky na přepážce 
České pošty. Složenku lze uhradit také  

 
na pokladně MěÚ v hotovosti či platební  
kartou. Chcete-li se vyhnout frontám, vy-
užijte i jiné dny než právě úřední. Otvírací 
doba pokladny úřadu je pondělí, středa 
od 7.00 do 17.00 hodin, úterý, čtvrtek od 
7.00 do 15.00 hodin a pátek od 7.00 do 
14.30 hodin.

Dále upozorňujeme osoby s trvalým 
pobytem na úřední adrese, že jim byl v 
loňském roce vyměřen za rok 2014 po-
platek za komunální odpad hromadným 
předpisným seznamem, který byl zveřej-
něn veřejnou vyhláškou na úřední desce 
20. února 2015 a nabyl právní moci 23. 
března 2015. Pokud tyto osoby poplatek 
za komunální odpad doposud neuhradili, 
v letošním roce bude tento seznam pře-
dán exekutorovi k dalšímu vymáhání. 

 Odbor komunálních služeb

Žďár zaostává ve třídění bioodpadů

Informace k poplatku za komunální odpad

Takto by bioodpad vypadat neměl. Svoz ze Žďáru.

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží 
splatnost místního poplatku ze psů, kte-
rý má být uhrazen do 31. března 2016. 
Poplatek můžete uhradit hotově nebo 
platební kartou na pokladně městské-
ho úřadu, 1. patro, dveře č. 36. Bezhoto-
vostní platby provádějte pod přiděleným 
variabilním symbolem na číslo účtu: 19-
328751/0100. 

Bližší informace poskytne správce po-
platku Miroslava Zachová, tel. kontakt 
566 688 147, email miroslava.zachova@
zdarns.cz. Platnou obecně závaznou 
vyhlášku města najdete na webových 
stránkách města www.zdarns.cz (zálož-
ka Městský úřad - Vyhlášky - vyhláška č. 
5/2010, o místních poplatcích + dodatek 
č. 2/2012). Děkujeme za včasnou úhradu 
poplatku.   (oks)

Informace k místnímu 
poplatku ze psů

Finanční odbor městského úřadu 
oznamuje, že na ztráty a nálezy byly 
v období měsíce února 2016 předá-
ny následující nálezy, u kterých není 
znám jejich majitel. Jedná se o: 

Finanční hotovost - nalezena u ban-
komatu, svazek klíčů - nalezený na ná-
městí Republiky, klíč od vozu - nalezen ve 
schránce Policie ČR na náměstí Republiky, 

klíč s přívěškem - předán na recepci MěÚ, 
svazek klíčů - nalezen na ulici Veselská, 
svazek klíčů - nalezen na ulici Studentská, 
svazek klíčů + karabina - předán na recep-
ci MěÚ, dámské hodinky - předány z Čes-
kých drah, peněženka, hotovost - předána 
z Českých drah, mobilní telefon - předán z 
Českých drah, svazek klíčů - nalezen na uli-
ci Bezručova, svazek klíčů - nalezen na ulici 

Brněnská. Tyto nálezy budou po prokázání 
vlastnictví předány skutečnému majiteli.

Seznam nalezených věcí z minulých 
měsíců je zveřejněn na úřední desce. Bližší 
informace vám poskytne Alena Benešová 
na telefonním čísle 566 688 146, e-mail 
alena.benesova@zdarns.cz nebo osobně 
v kanceláři finančního odboru v 1. patře 
městského úřadu.  (red)

Město Žďár nad Sázavou organizuje 
v období od 31. března do 16. dubna 
2016 na celém území města tradiční 
jarní úklid. Aktivně se ale zapojí i do 
úklidu řeky Sázavy, který pravidelně 
organizuje MAS Havlíčkův kraj a na 
území města se letos uskuteční již po 
jedenácté.

Ve dnech od 31. března do 2. dubna 
2016 se uskuteční svoz nebezpečného 
odpadu. Při tomto sběru je možné odložit 
pouze odpady s nebezpečnými vlastnost-
mi, jako jsou například rádia, televizory, 
ledničky, plechovky, nádoby od barev, 
laků, ředidel, zářivky, monočlánky, aku-
mulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivi-
nami (rozpis viz. tabulka). „Elektrospotřebi-
če, které dosloužily, ale jsou stále kompletní, 
mohou být odevzdány zdarma ve zpětném 
odběru k dalšímu využití. Nekompletní elek-
trospotřebiče už ale musí být zlikvidovány 
jako odpad na skládce nebezpečného od-
padu a město za ně platí nemalé finanční 
prostředky,“ sdělila pracovnice odboru ko-
munálních služeb Miluše Kozáková. „Žá-
dáme občany, aby všechny odpady předá-
vali pracovníkům firmy přímo na stanovišti 
k autu,“ doplnila Kozáková. 

Po ukončení mobilního svozu je mož-

no uložit nebezpečné a všechny další od-
pady na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. 
Tato služba je k dispozici celoročně s roz-
šířenou provozní dobou. Pondělí až pátek 
od 6.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 7.00 
do 13.00 hodin.

V době od 4. do 16. dubna 2016 budou 
pak na obvyklých stanovištích rozmístěny 
velkoobjemové  kontejnery na objemný 
odpad a odpad ze zeleně (rozpis viz. ta-
bulka). Objemný odpad bude odvezen 
na skládku do Ronova a odpad ze zeleně 
bude zpracován v bioplynové stanici ve 
Žďáře nad Sázavou. Biopopelnice se od 
dubna 2016 budou vyvážet v pravidel-
ných týdenních intervalech, tedy každé 
úterý (případně středa). Stále ještě lze na 
městském úřadě požádat o biopopelnici 
do bezplatné výpůjčky. 

Město v letošním roce nově začíná se 
svozem použitých olejů a tuků. „Během 
jarních měsíců rozmístíme 20 popelnic o 
objemu 240 litrů na sběr použitých olejů a 
tuků z domácnosti. Tyto oleje velmi zatěžují 
kanalizaci, ale naopak mohou být dobře vy-
užity v bioplynové stanici,“ sdělila Kozáko-
vá. Třídit oleje a tuky je dle slov pracovnice 
komunálních služeb velmi jednoduché, 
použitý olej přelejete do plastové láhve a 
pevně uzavřete. Tuto láhev následně vho-

díte do výše zmiňované 
popelnice. Seznam míst 
bude uveden na webo-
vých stránkách města a 
v příštím čísle Žďárského 
zpravodaje. Během dubna se ve městě 
objeví také další 1 100 litrové kontejnery 
na papír s horním výsypem. Jedná se o 
další předcházení hromadění odpadů v 
okolí kontejnerů. Kontejnery, umístěné 
v loňském roce na pět vybraných míst, 
se totiž osvědčily. Dalších pět kontejnerů 
bude umístěno k separačním nádobám 
na ulicích Purkyňova, Palachova, Libu-
šínská, Studentská. V průběhu letošního 
jara by se ve městě měly objevit také dal-
ší nové kontejnery společnosti Asekol na 
použité drobné elektrozařízení. „Naší sna-
hou je zajistit dostatečné množství nádob 
na třídění odpadů, takových takzvaných 
„supermíst“, kde by občané odložili vše 
nepotřebné z domácností na jednom mís-
tě,“ sdělila Miluše Kozáková.  

 (oks)

Ztráty a nálezy

Nově začínáme 
třídit 

oleje a tuky
Nově začínáme třídit pou-
žité jedlé oleje a tuky. Bě-
hem jarních měsíců bude 
ve městě rozmístěno 20 
popelnic o objemu 240 
litrů na sběr použitých 

olejů a tuků z domácností. 
Tyto oleje velmi zatěžují kanalizaci, 

ale naopak mohou být dobře využity v bi-
oplynové stanici. 

A jak vlastně oleje a tuky třídit? 

Zde je jednoduchý návod. Použitý olej 
přelijte do plastové láhve a pevně uzavře-
te. Tuto láhev vhoďte do výše zmiňované 
popelnice. Seznam míst bude uveden 
na internetu a v příštím čísle Žďárského 
zpravodaje.  
 

 (oks)

pondělí 4. 4. 2016 hodina pondělí 11. 4. 2016 hodina

Dvorská 13.00 - 14.30 Sadová 13.00 - 14.30

U Táferny 15.00 - 16.30 Nábřežní 15.00 - 16.30

Bezručova (u fotb. hřiště) 17.00 - 18.30 Střední zdravotnická škola 17.00 - 18.30

úterý 5. 4. 2016 hodina úterý 12. 4. 2016 hodina

Šípková 13.00 - 14.30 Okružní dolní - V Zahrádkách 13.00 - 14.30

Purkyňova 15.00 - 16.30 U Jezu 15.00 - 16.30

Vejmluvova 17.00 - 18.30 sídl. Klafar (u Orlovny) 17.00 - 18.30

středa 6. 4. 2016 hodina středa 13. 4. 2016 hodina

Bratří Čapků 13.00 - 14.30 Kavánova 13.00 - 14.30

Vnitřní 15.00 - 16.30 Pelikánova - Jamborova 15.00 - 16.30

Nová 17.00 - 18.30 KD Vysočany 17.00 - 18.30

čtvrtek 7. 4. 2016 hodina čtvrtek 14. 4. 2016 hodina

Květná - Luční 13.00 - 14.30 Lučiny 13.00 - 14.30

KD Vysočany 15.00 - 16.30 Vodojem (točna MHD) 15.00 - 16.30

Veselská u školky 17.00 - 18.30 Klafar - Libická (u byt. domu) 17.00 - 18.30

pátek 8. 4. 2016 hodina pátek 15. 4. 2016 hodina

Novoměstská 13.00 - 14.30 Vnitřní 13.00 - 14.30

Polní 15.00 - 16.30 Květná - Luční 15.00 - 16.30

Vodojem (točna MHD) 17.00 - 18.30 U Hrázek 17.00 - 18.30

sobota 9  4. 2016 hodina sobota 16. 4. 2016 hodina

Mělkovice 8.00 - 9.30 Radonín 8.00 - 9.30

Veselíčko 10.00 - 11.30 Stržanov 10.00 - 11.30

čtvrtek 31. 3. 2016 hodina

Bezručova - U Pily 14.30 - 14.55

U Táferny 15.00 - 15.25

Dvorská 15.30 - 15.55

Vejmluvova (u obchodu) 16.00 - 16.25

Bezručova (u fotb. hřiště) 16.30 - 16.55

Nová (zast.MHD) 17.00 - 17.25

Kulturní dům. Vysočany 17.30 - 17.55

pátek 1. 4. 2016 hodina

Květná (zastávka MHD) 14.30 - 14.55

Kulturní dům Libušín 15.00 - 15.25

Bratří Čapků (stánek PNS) 15.30 - 15.55

na Rybníčku 16.00 - 16.25

Střední zdravotnická škola 16.30 - 16.55

Pelikánova - Jamborova 17.00 - 17.25

Vodojem (točna MHD) 17.30 - 17.55

sobota 2. 4. 2016 hodina

Stržanov 7.00 - 7.15

Radonín 7.30 - 7.45

Radonín - č. pop. 14 7.50 - 7.55

Radonín - č. pop. 13 8.00 - 8.05

Mělkovice 8.20 - 8.30

Mělkovice - č. pop. 386 8.35 - 8.40

Mělkovice - č. pop. 306 8.45 - 8.50

Veselíčko 9.00 - 9.15

U Jezu 9.30 - 9.55

Okružní dolní - V Zahrádkách 10.00 - 10.25

Klafar u Orlovny 10.30 - 10.55

Jarní úklid města je za dveřmi

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Jarní úklid města
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Městská hromadná doprava ve Žďáře 
nad Sázavou se pozvolna modernizuje. 
Novinkou jsou LCD tabule s informacemi 
o odjezdech spojů linek MHD Žďár nad 
Sázavou a linkových spojů, ale i QR kódy 
na zastávkách, které cestujícím s chytrý-
mi telefony zjednoduší cestování. 

Aplikace Kdy přijede, kterou si dopravce 
ZDAR, a.s. pořídil, ukazuje v telefonu aktuál-
ní zbývající čas do příjezdu nejbližších spojů 
v konkrétní zastávce. „Informační LCD tabule 
jsou vlastně výstupem aplikace a umožňují 
tak občanům snadno získat aktuální a přes-
né informace o příjezdech a odjezdech  MHD 
a linkových spojů do konkrétní zastávky,“ 
přiblížil starosta města Zdeněk Navrátil. 
Informační tabule jsou v současné době 
rozmístěny na několika chodci nejfrekven-
tovanějších místech. Konkrétně se jedná o 
vestibul vlakového nádraží, vestibul polikli-
niky a vestibul městského úřadu. Kvůli za-
traktivnění MHD vznikla na radnici pracovní 
skupina složená z představitelů samosprá-
vy, úředníků, zástupců dopravce a doprav-
ních expertů.  (red)

V současné době dochází v lesích k masivnímu nárůstu výskytu kůrovců, tedy 
dřevokazného podkorního hmyzu. V souvislosti s tím Městský úřad Žďár nad Sá-
zavou, odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na tuto skutečnost a 
vyzývá k provedení obranných opatření. 

Výrazně teplé a suché počasí a srážko-
vý deficit roku 2015 na Vysočině vystavi-
ly zejména smrkové porosty akutnímu 
stresu a byla výrazně snížena schopnost 
stromů odolávat kůrovcům. Proto se na 
mnoha místech, především v okrajích les-
ních porostů, objevily a nadále objevují 
čerstvě odumřelé a odumírající stromy, 
často napadené kůrovci. Vlastníci lesů,  

 
ať už stát, obce, ostatní právnické osoby, 
nebo fyzické osoby jsou dle § 32 zákona 
číslo 289/95 Sb. o lesích (dále jen „lesní 
zákon“) povinni předcházet a bránit pů-
sobení škodlivých činitelů (kůrovců) na 
les, a to zejména bránit vývoji, šíření a 
přemnožení škodlivých organismů, tedy 
i jednotlivých druhů podkorního hmyzu 
poškozujícího les, vyskytujících se přede-
vším na smrku. „Ke splnění této povinnosti 
je nezbytné, aby jednotliví vlastníci lesů 
zpracovali a asanovali veškeré stromy a dří-
ví napadené kůrovcem v průběhu loňské-
ho podzimu a letošní zimy, a to nejpozději 
do 31. března 2016. Dále je nezbytné, aby 
stejná opatření provedli i na stromech na-
padených v období dubna a května 2016, 
a to nejpozději do 30. května,“ informoval 
vedoucí odboru životního prostředí Ja-

roslav Doubek. Do konce května je také 
nutné zpracovat a odvézt z lesa veškerou 
nahodilou těžbu, tedy vývraty a zlomy 
ze zimního období. Vlastníci lesů by měli 
aktivně a nejlépe osobně prověřovat v tý-
denních intervalech stav svých lesů a vě-
novat zvýšenou pozornost všem suchým, 
usychajícím, zrezivělým a smolícím stro-
mům. „Vyzýváme veškeré vlastníky lesů, 
aby aktivně a v součinnosti s odborným 
lesním hospodářem realizovali potřebné 
kroky a zabránili tak dalšímu šíření kala-
mitních škůdců, kteří jinak způsobí další 
významné škody na jejich lesích i lesích sou-
sedních vlastníků. Napadené dřevo je třeba 
urychleně vyvézt z lesa nebo mechanicky 
či chemicky ošetřit a to ve stanovených ter-
mínech,“ sdělil Doubek.  „Nesplněním zá-
konných povinností v ochraně lesa, daných 
právě ust. § 32 lesního zákona, se vlastník 
lesa navíc vystavuje nebezpečí správního 
řízení a postihu,“ varoval Jaroslav Doubek.

 (red)

Důsledkem loňského sucha nyní hrozí kůrovcová kalamita

Kůrovec Foto: archiv

Dobrovolní hasiči zámeckého sboru připravují na sobotu 16. 
dubna 2016 v době od 7.30 do 13.00 hodin pravidelný sběr že-
lezného odpadu. Svoz se uskuteční v částech města Žďár 2, 5 a 
7. I v letošním roce bude svoz rozšířen o vyřazené elektrospo-
třebiče. 

„Doporučujeme shromáždit odpad před svůj dům nejlépe až v den 
svozu, tedy v sobotu 16. dubna po sedmé hodině,“ sdělil za SDH Žďár 
nad Sázavou Karel Tomek. „Máte-li možnost ponechat odpad na svém 
pozemku za brankou, předejdete tak riziku zcizení nebo vybírání jen 
těžkých kusů či barevných kovů jinými skupinami osob, které se na li-
kvidaci odpadů s hasiči nepodílí,“ doplnil Tomek. 

Objemný nebo těžký odpad například ze sklepů, půd či garáží si 
hasiči vynesou sami. V tomto případě je ale nutné je předem tele-
fonicky informovat na čísle 602 520 418 nebo v průběhu soboty na 

číslech 602 720 948 nebo 607 906 287, případně na telefonním zá-
znamníku v hasičské zbrojnici 566 622 273. Kromě železného odpa-
du je možné odvést i elektroodpad, jako jsou lednice, mrazáky, tele-
vize, rádia, monitory, počítače, mikrovlnné trouby, sporáky, pračky, 
sušičky, myčky, pečící zařízení, elektrická topidla, elektrické nářadí, 
akumulátory, stroje a zařízení, vysavače a veškeré domácí elektrické 
či bateriové spotřebiče. Naopak nelze likvidovat klasický nebezpeč-
ný odpad, jako jsou žárovky, zářivky, výbojky, barvy, laky, baterie, 
cartridge z tiskáren a další běžný nekovový odpad z domácnosti.  

„Výtěžek z letošního sběru odpadu bude věnován na kulturní a spor-
tovní akce, které pro obyvatele města v průběhu roku 2016 připravuje 
SDH Žďár nad Sázavou v rámci oslav 130. výročí založení hasičského 
sboru,“ vysvětlil Karel Tomek.

 Hasiči SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek

Víte, že…
Z městského úřadu je podatelnou vy-
praveno přibližně 1 600 datových zpráv 
a 1 600 zásilek během jednoho měsíce?

Podatelna městského úřadu obdrží 
zhruba 1 000 datových zpráv během 
jednoho měsíce?

Na podatelně městského úřadu je bě-
hem jednoho měsíce učiněno okolo 
650 podání?

Na úřední desce města Žďáru nad Sáza-
vou je zveřejněno přibližně 900 doku-
mentů za rok?
 MěÚ

Tajemník Městského úřadu Žďár nad Sázavou vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce 

vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Předpokládaný nástup: 2. čtvrtletí 2016
Název územního samosprávného celku: Město Žďár nad Sázavou
Druh práce: Vedoucí úředník
Místo výkonu práce: Žďár nad Sázavou
Platové podmínky: z. č. 262/2006 Sb., 222/2010 Sb., NV 564/2006 Sb., platové zařazení tř. 11

Přihlášku s požadovanými doklady doručte do 31. března 2016.
Adresa pro doručení přihlášky:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.
Obálku označte – Výběrové řízení – „Výběrové řízení – vedoucí OFKIA“

Případné informace uchazečům podá tajemník MěÚ Ing. Jan Havlík,MPA, telefon 566 688 102.
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Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
• Splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. • Vysokoškolské vzdělání • Praxe min. 3 roky  
v ekonomice veřejné správy (účetnictví, rozpočet) nebo v kontrolní činnosti ÚSC 
• Výhodou jsou znalosti a zkušenosti s aplikací zákonů: 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, Vyhláška č. 416/2004 
Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Zákon č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění. 
• Znalost činností ÚSC, orientace v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací. • Schopnost analytické a 
koncepční práce. • Velmi dobrá znalost práce na PC. • Velmi dobré komunikační schopnosti, samostatnost  
v rozhodování, psychická odolnost. • Flexibilita, samostatnost, odpovědnost. • Řidičský průkaz sk. B. 
• Řádně a v termínu odevzdaná přihláška v této struktuře: jméno a příjmení uchazeče, datum a místo 
narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefon, e-mail – pro komunikaci  
v průběhu výběrového řízení, datum a podpis uchazeče.

Přílohy k přihlášce:
• Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech  
a dovednostech týkajících se správních činností, dále důvod motivace k práci na městském úřadě. 
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává, 
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením. 
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
• Negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (doložené nejpozději před 
jmenováním do funkce radou města).

Sběr železného šrotu a elektro odpadu 

Výběrové řízení 

Dotace od rady města a uvolněných zastupitelů
Rada města po projednání 22. února 

2016 vyhlásila program Dotace od rady 
města a Dotace od uvolněných zastupi-
telů. Dotace jsou vyhlášeny dvoukolově, 
a to v následujících termínech. 

Dotace od rady města

Celkový objem finančních prostředků je 
200 tisíc korun, v každém kole bude mezi 
žadatele rozděleno 100 tisíc. Maximální 
výše dotace je 20 tisíc korun, minimální 
pak 1 000 korun. První kolo od 1. dubna 
2016 do 30. dubna 2016. Druhé kolo od 
1. září 2016 do 30. září 2016.

Dotace od uvolněných zastupitelů

Celkový objem finančních prostředků je 
160 tisíc korun, v každém kole bude mezi 
žadatele rozděleno 80 tisíc. Maximální 
výše dotace jsou 3 000 korun, minimální 
pak  1 000 korun. První kolo od 1. května 
2016 do 31. května 2016. Druhé kolo od 1. 
října 2016 do 31. října 2016.

Žadatelem může být fyzická osoba, 
fyzická osoba podnikající, právnická oso-
ba poskytující činnost v oblasti sociální, 
zdravotní, prevence kriminality, kulturní, 
sportovní a vzdělávání občanů města 

Žďáru nad Sázavou. Jak výzvu, tak i žá-
dost naleznete na webových stránkách 
města www.zdarns.cz v sekci městský 
úřad, dotační programy. Formulář žádos-
ti si lze vyzvednout také osobně, a to na 
Městském úřadě, Žižkova 227/1, Žďár nad 
Sázavou. Žádosti musí být předloženy v 
zalepené obálce označené: „Dotace od 
rady města“ nebo „Dotace od uvolně-
ných zastupitelů“. Žádost, která nesplňuje 
všechny formální náležitosti nebo bude 
zaslána po termínu, bude z hodnocení 
vyřazena.  

 (red)

Informační tabule ve vestibulu MěÚ Foto: adl

Lidem slouží další informační tabule
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Na únorovém zasedání rady a zastupi-
telstva města bylo schváleno poskytnutí 
finančního příspěvku žadatelům z dotač-
ního programu Sport 2016 a Volný čas 
2016. Cílem dotačního programu Sport 
2016 je podpora rozvoje sportovních 
aktivit ve městě se zaměřením na děti a 
mládež do 19 let. V tomto dotačním pro-
gramu bylo mezi žadatele letos rozděle-
no tři a půl milionu korun (viz tabulka). 
Dotační program Volný čas 2016 byl roz-
dělen v celkovém objemu 200 tisíc korun 
(viz tabulka), jeho cílem je podpora vol-
nočasových aktivit dětí, mládeže, míst-
ních a regionálních sdružení. Pro letošní 
rok byly zastupitelstvem města schváleny 
také další tři dotační programy.

Prvním z nich je dotační program Kul-
tura 2016 v objemu 900 tisíc korun na 
podporu kulturních aktivit občanů ve 
městě. Druhým dotačním programem je 
pak Organizovaný sport dospělých 2016 
ve stejném objemu financí, se zaměřením 
na podporu rozvoje dlouhodobých spor-
tovních aktivit dospělých ve městě. Zce-
la novým programem je v letošním roce 
dotační titul Sportoviště 2016 v objemu 
jeden milion a sedm set devadesát tisíc 
korun. Tento program je zaměřen na pod-
poru činnosti žďárských tělovýchovných 
jednot a sportovních klubů.

Termíny pro podání žádostí do dotač-
ního programu Sport 2016, Kultura 2016 
a Volný čas 2016 byly stanoveny do 31. 

ledna 2016. Písemné vyrozumění o výši 
finanční podpory žadatelé dostanou do 
konce března 2016. 

Žádosti o podporu z dotačního progra-
mu Organizovaný sport dospělých 2016 a 
Sportoviště 2016 mohli jednotliví žadate-
lé uplatnit do konce února 2016 s tím, že 
v průběhu března bude výše příspěvku 
projednána v radě a zastupitelstvu města 
a žadatelé budou s výsledky vyhodnoce-
ní písemně vyrozuměni do konce dubna 
2016. Informace o vyhodnocení dotač-
ních programů 2016 naleznete na webo-
vých stránkách města na adrese www.
zdarns.cz v sekci dotační programy.

 Blanka Lučková

Dotační programy pro rok 2016

č. žadatel název a stručný obsah projektu schválená
dotace

1. Asociace náhradních rodin ČR, místní klub Žďársko týdenní pobyt náhradních rodin v Branišově 10 000 Kč

2. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – klub Úsměv,  
Žďár nad Sázavou

rehabilitační cvičení v bazénu, solná jeskyně, divadla, tvořivé 
dílny, bowlingové dopoledne, psychorehabilitační kurz

20 000 Kč

3. Římskokatolická farnost, Žďár nad Sázavou 2 zimní a podzimní víkendová setkání, letní dětský tábor 10 000 Kč

4. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, 
Žďár nad Sázavou 3

tematický zájezd Floria Kroměříž, 
dětský sportovní den, výstava zeleniny a květin

3 000 Kč

5. KČT Žďár nad Sázavou celoroční turistické vycházky, pobytově turistické zájezdy 10 000 Kč

6. Junák – český skaut, přístav Racek, 
Žďár nad Sázavou

Celoroční oddílová činnost – letní tábory, den prevence, úklid 
skal, Betlémské světlo, noční pochod, Čistá Vysočina

25 000 Kč

7. DUHA, Alternativní zóna, Žďár nad Sázavou schůzky, víkendové akce, letní tábor 25 000 Kč

8. Orel jednota Žďár nad Sázavou Dětský den, dětský karneval, Čarodějnice, Den matek, Mikuláš, 
klubové aktivity

22 000 Kč

9. Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka Žďár n./Sáz. činnost souborů Rozmarýnek, Bystřinka, Studánka 20 000 Kč

10. Kolpingova rodina, Žďár nad Sázavou modelářský kroužek, pěvecký kroužek, dětský tábor 20 000 Kč

11. Kolpingovo dílo Čeké republiky z.s., Žďár nad Sázavou Rozhodni se sám 26. 8. 2016 - akce pro děti, mládež a širokou 
veřejnost zaměřená na prevenci zdraví a sociálně pat. jevů

5 000 Kč

12. TOM Tuláci činnost oddílu 20 000 Kč

13. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Žďár nad Sázavou celoroční činnost 5 000 Kč

14. Bruslařský klub Žďár nad Sázavou Visegrad Cup – MČR v rychlobruslení na kolečkových bruslích 5 000 Kč

  Celkem   200 000 Kč

č. žadatel název akce a termín konání žádaná
dotace

schválená
dotace

1. Školní sportovní klub při Active-SVČ Žďár n./ Sáz. taneční soutěž Žďár tančí 2016, 28. 5. 2016 20 000 Kč 5 000 Kč

2. ŽĎÁRSKÁ LIGA MISTRŮ, Žďár nad Sázavou 16. ročník sportovního dvanáctiboje, leden - prosinec 2016 30 350 Kč 20 500 Kč

3a Orel jednota, Žďár nad Sázavou Běh naděje , červen 2016 31 000 Kč 24 500 Kč

3b Orel jednota, Žďár nad Sázavou, oddíl judo turnaj v judu „O žďárskou hvězdu“, září 2016 20 000 Kč 14 000 Kč

4. Kozel Team, o.s., Žďár nad Sázavou 8. ročník turnaje v malé kopané, 3. 9. 2016 9 000 Kč 6 000 Kč

5a UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, orientační běh Den orientace, oblastní závody v orient. běhu, břez. - list. 2016 32 920 Kč 23 000 Kč

5b UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, oddíl nohejbal Pohár ČNS dvojic mladších a starších žáků, 20. 3. 2016 10 000 Kč 6 000 Kč

7. Basketbalový klub, Žďár nad Sázavou Streetbalový turnaj 2016, červen 2016 11 400 Kč 7 000 Kč

8. Tělocvičná jednota Sokol, Žďár nad Sázavou Turnaj mládeže v judu 2016, duben a listopad 2016 18 000 Kč 11 000 Kč

9. SK AXIOM OrBiTt, Žďár nad Sázavou 26. 6. 2016 Žďárský triatlon, 30. 7. 2016 Xtrail Vysočina
27. 8. 2016 Pilman triatlon

71 000 Kč 39 000 Kč

10. ČOCHTANKLUB-potápěči, pobočný spolek SPMS 12. 3. Liga mládeže, 11. 6. MČR v ploutvovém plavání 19 656 Kč 14 000 Kč

11. Sportovní klub, TRI CYKLOCHLUBNA z.s. série osmi závodů (Běh kol. Piláku, Běh Žďár-VD, Běh kol. ZR, ORKA 
triatl., Triatl. švihání, Lesní kros, Maraton dvojic, Kondiční 5)

25 000 Kč 15 000 Kč

12. SH ČMS – Sbor dobr. hasičů Žďár n. S. 2 - Zámek 13. ročník Memoriálu Jana Dřínka, 10. 9. 2016 10 000 Kč 7 000 Kč

13. Sportovní klub Batyskaf únor 2016 - snowboardové závody, září 2016 - volejbalový turnaj 24 000 Kč 10 000 Kč

14. Marie Bernátová, Žďár nad Sázavou The Best Dance Cup 2016, taneční závody, 2. 4. 2016 47 000 Kč 34 000 Kč

15. Taneční sdružení smyk, Žďár nad Sázavou O žďárský pohár 2016, celostát. taneční soutěž, 14. 2. 2016 70 980 Kč 56 000 Kč

16. Bruslařský oddíl juniorů, Žďár nad Sázavou Žďárské inline závody, 4. 6. 2016 12 000 Kč 8 000 Kč

CELKEM 462 306 Kč 300 000 Kč

Dotační program Sport 2016 - sportovní činnost oddílů mládeže
č. žadatel požadovaná

dotace
schválená 
dotace

1. FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou 683 400 Kč 507 700 Kč

2. Hippos Žďár nad Sázavou 356 000 Kč 180 700 Kč

3. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 13 800 Kč 7 900 Kč

4. Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina 26 400 Kč 6 700 Kč

5a Školní sportovní klub při Active-SVČ - oddíl kickbox 12 000 Kč 3 200 Kč

5b Školní sportovní klub při Active-SVČ - oddíl moderní gymnastika 55 000 Kč 26 000 Kč

6a UNITOP SKP Žďár nad Sázavou - oddíl orientační běh 47 430 Kč 28 900 Kč

6b UNITOP SKP Žďár nad Sázavou - oddíl nohejbal 19 720 Kč 6 300 Kč

7. Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s. 1 440 000 Kč 1 093 300 Kč

8a Orel jednota Žďár nad Sázavou - oddíl futsal 5 200 Kč 2 400 Kč

8b Orel jednota Žďár nad Sázavou - oddíl judo 108 000 Kč 71 000 Kč

8c Orel jednota Žďár nad Sázavou - oddíl florbal 44 000 Kč 19 700 Kč

9. ČOCHTANKLUB-potápěči, pobočný spolek SPMS 177 331 Kč 59 000 Kč

10. Basketbalový klub Žďár nad Sázavou 745 900 Kč 342 200 Kč

11a Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - oddíl judo 186 000 Kč 123 100 Kč

11b Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - oddíl házená 84 000 Kč 42 600 Kč

12a TJ Žďár nad Sázavou - oddíl cyklistika 30 000 Kč 2 000 Kč

12b TJ Žďár nad Sázavou - oddíl moderní gymnastika 106 560 Kč 66 600 Kč

12c TJ Žďár nad Sázavou - oddíl plavání 102 000 Kč 51 300 Kč

12d TJ Žďár nad Sázavou - oddíl volejbal 200 697 Kč 133 600 Kč

12e TJ Žďár nad Sázavou - oddíl lyžování 68 750 Kč 43 300 Kč

12f TJ Žďár nad Sázavou - oddíl short track 100 200 Kč 38 600 Kč

12g  TJ Žďár nad Sázavou - oddíl tenis 126 000 Kč 84 900 Kč

12h TJ Žďár nad Sázavou - oddíl stolní tenis 28 400 Kč 14 800 Kč

12i TJ Žďár nad Sázavou - oddíl šachy 38 400 Kč 21 400 Kč

12j TJ Žďár nad Sázavou - oddíl jachting 30 600 Kč 13 400 Kč

13. Bruslařský oddíl juniorů Žďár nad Sázavou 78 000 Kč 44 000 Kč

14. Bruslařský klub Žďár nad Sázavou 166 000 Kč 75 500 Kč

15. Taneční sdružení Smyk Žďár nad Sázavou 80 400 Kč 50 600 Kč

16. Sportovní klub TRI CYKLOCHLUBNA z.s. 15 000 Kč 6 400 Kč

17. DRAGONS ŽĎÁR z.s. 45 000 Kč 21 500 Kč

18. Fight club Žďár, o.s. 20 500 Kč 11 400 Kč

CELKEM 5 240 688 Kč 3 200 000 Kč

Dotační program Sport 2016 - sportovní akce

Dotační program SPORT 2016

Schváleno radou města 22. února 
2016, schváleno v zastupitelstvu města 
25. února 2016. Celkový počet žádostí 
50. Pro administrativní nesoulad byla vy-
řazena jedna žádost. Schválené žádosti 
49. Neschválené žádosti 0.  (ošks)

Dotační program Volný čas 2016 

Dotační program Volný čas 2016

Schváleno radou města 22. února 
2016, schváleno v zastupitelstvu města 
25. února 2016. Celkový počet žádostí 
14. Pro administrativní nesoulad nebyla 
vyřazena žádná žádost. Schválené žádos-
ti 14. Neschválené žádosti 0. (ošks)



Kultura

15

Příspěvkové organizace města

14

Hokejové utkání proběhlo v klidu
V sobotu 20. února se konalo hokejové 
klání mezi mužstvy Žďáru nad Sázavou a 
Havlíčkova Brodu. Na toto utkání se chys-
talo mnoho příznivců ledního hokeje. Z 
toho důvodu byla Policií ČR přijata roz-
sáhlá bezpečnostní opatření k zajištění 
veřejného pořádku, ochrany majetku a 
bezpečnosti osob. Na zajištění akce se po-
díleli kromě policistů i strážníci MP včetně 
psovoda se služebním psem. K monitoro-
vání pořádku na veřejném prostranství 
byl využit městský kamerový dohledový 
systém. Vzhledem k přijatým bezpečnost-
ním opatřením nedošlo v rámci hokejo-
vého utkání k vážným problémům.

Alkohol za volantem
Na počátku února při kontrolní činnos-
ti  na náměstí Republiky byl hlídkou MP 
zjištěn řidič osobního automobilu, který 
vjel do zákazu vjezdu. Při řešení tohoto 
přestupku bylo následně zjištěno, že je 
řidič podezřelý i z požití alkoholických ná-
pojů. Orientační dechovou zkouškou byla 
zjištěna u řidiče hodnota 0.90 promile al-
koholu v dechu. Z tohoto důvodu byla na 
místo přivolána hlídka Policie ČR, která si 
věc převzala k dalšímu šetření.

Dárci krve 
U městské policie jsou zaměstnáni čtyři 
dárci krve. Poslední darování proběhlo v 
úterý 1. března v novoměstské nemoc-
nici. Tento den zde daroval krev asistent 
prevence kriminality Miroslav Dvořák. Ten 
je dlouholetým dárcem krve a nyní se jed-
nalo již o jeho 60. odběr. Druhým dárcem 
byl taktéž asistent prevence kriminality, 
Stanislav Kovač.  Pan Kovač se stal novým 
dárcem. Dalšími dárci u městské policie 
jsou strážníci Martin Svoboda a Marek 
Pospíchal. První ze strážníků daroval krev 
již ve 42 případech, druhý sedmkrát. Dě-
kujeme za dobrý příklad.

Školení preventistů
V posledním únorovém týdnu proběhlo 
v učebně na dětském dopravním hřišti 
týdenní školení preventistů tří městských 
policií. Kromě našich preventistů byly 
přítomny i kolegyně z Havlíčkova Brodu 
a kolegové společně s manažerkou pre-
vence kriminality ze Šluknova. Lektoroval 
Martin Bardoň z TRIVISu. Mezi tematické 
okruhy patřily základy sociální práce a 
adiktologie, psychologie a komunikace, 
kriminologie a kyberšikany. Nedílnou 
součástí každého tématu byla výměna 
zkušeností a příklady dobré praxe. 

 Městská policie

Městská policie 
informujeSpecializovanou třídu s rozšířeným 

vyučováním informatiky a výpočetní 
techniky si opět mohou vybrat žáci 5. 
tříd. Pro příští školní rok ji znovu ote-
vírá Základní škola Komenského 2. 
Přihlášku je nutné podat do 29. dubna 
letošního roku, přijímací zkoušky z ma-
tematiky a českého jazyka pak proběh-
nou na začátku května. 

„K zařazení do této třídy není nutnou 
podmínkou vlastní počítač, ani nějaké zna-
losti z oblasti informatiky,“ uvedl Miroslav 
Kadlec, ředitel Základní školy Komenské-
ho 2. Škola především čeká, že zájemci 
projeví chuť se učit.

Výběrová třída se otevírá již od roku 
2001/2002 a škola s ní měla vždy dobré 
zkušenosti. Její absolventi se často účast-
ní soutěží v oblasti IT a dosahují na nich 
úspěchů nejen na krajské, ale i celostátní 
úrovni. „Důkazem je získání titulu Talent Vy-
sočiny v technické oblasti v posledních třech 
letech v konkurenci všech základní škol a 
odpovídajících ročníků gymnázií v kraji Vy-
sočina,“ upřesnil Miroslav Kadlec.

Výuku škola směřuje k prohloubení 

teoretických i praktických znalostí žáků 
v ovládání výpočetní techniky a zvýšení 
jejich schopnosti orientace ve světě infor-
mací. Děti se naučí pracovat s internetem 
a dalšími informačními a komunikačními 
technologiemi jako zdrojem informací a 
také prostředkem pro prezentaci výsledků 
své činnosti. V devátém ročníku si mohou 
vyzkoušet práci s počítačem řízenými sta-
vebnicemi Lego.

Obsah učiva i přihlášku najdou zá-
jemci na stránkách školy, kde jsou také k 
dispozici další informace. „Není cílem vy-
chovávat pouze budoucí programátory a 
IT specialisty, ale věříme, že tyto poznatky 
a dovednosti naši žáci využijí v každém bu-
doucím povolání,“ dodal Kadlec.  (red)

Z počítačové třídy vychází Talenti Vysočiny

Poslední březnový den proběhne od 
14.30 na Poliklinice Žďár nad Sázavou 
taktické cvičení složek IZS s názvem Po-
dezření na výskyt vysoce nakažlivé nemo-
ci (ebola). „Jde o to, abychom si navzájem 
ověřili taktické postupy při společném zása-
hu,“ sdělil ředitel polikliniky Michal Hubert 
Zrůst.

Vše podléhá Směrnici pro jednotný 
postup při vzniku mimořádné události 
podléhající mezinárodním zdravotnic-
kým předpisům v souvislosti s výskytem 
vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnic-
kém zařízení. „Budeme prověřovat spojení 

a komunikační kanály  mezi složkami IZS i 
samosprávou,“ doplnil Zrůst.

Na zadním parkovišti polikliniky bude 
postaveno dekontaminační stanoviště, 
bude aktivizován biohazard tým včetně 
svého speciálního vybavení. Kromě HZS a 
ZZS se na cvičení budou podílet i Policie 
ČR, Městská policie a Krajská hygienická 
stanice, jejichž pracovníci při zásahu sta-
novují způsob dekontaminace biovaku 
zasahujících a zdravotnického personálu. 
Veřejnost i média budou moci celé cvičení 
pozorovat z přilehlé travnaté plochy.

 (red)

V dubnu opět proběhne tradiční čarodějnická show

Divadelní spolek Žďár připravuje novou hru

Taneční soubor GEN ZUŠ Žďár nad Sázavou organizuje krajskou přehlídku Ta-
nec, tanec…Žďár 2016 spolu se Základní uměleckou školou F. Drdly z pověře-
ní Nipos Artama Praha (Národního informačního a poradenského střediska 
pro kulturu) již desátým rokem. 

GEN ZUŠ Žďár nad Sázavou převzal v 
roce 2006 od tanečníka, pedagoga a vizi-
onáře českého amatérského současného 
tance Jiřího Lössla pomyslnou štafetu or-
ganizování krajských postupových přehlí-
dek scénického tance. Lössl je v současné 
době jako pracovník Nipos Artama Praha 
hlavním organizátorem celostátních pře-
hlídek dětské i dospělé věkové kategorie.
Postupová přehlídka má již mnohaletou 
tradici a letos proběhne již XXI. ročník. 
Do žďárského divadla se 9. dubna sjedou  

 
taneční soubory z Brna, Havlíčkova Bro-
du, Jihlavy, Krnova a Hodonína. Krajská 
postupová přehlídka scénického tance 
mládeže a dospělých je součástí celostát-
ního postupového klíče a má nezastupi-
telnou úlohu pro taneční aktivitu soubo-
rů v územním rozsahu dvou krajů – Kraje 
Vysočina a Jihomoravského kraje. Město 
Žďár nad Sázavou se tak stává význam-
ným městem v celostátním měřítku, které  
podporuje umělecké taneční aktivity v 
oblasti neprofesionálního umění.  „Jako 
organizátoři krajské přehlídky jsme vděční, 
že finanční náklady na konání krajské pře-
hlídky jsou hrazeny z dotací Ministerstva 
kultury ČR, Kraje Vysočina a města Žďár 
nad Sázavou,“ sdělila Hana Ludvíková ze 
ZUŠ Žďár nad Sázavou. „Setkání s jinými 
tanečními soubory podpoří motivaci účast-
níků přehlídky k taneční činnosti, která 
představuje hodnotný způsob využití vol-
ného času a u mládeže posiluje prevenci 
výskytu sociálně patologických jevů a navíc 

je to zajímavá akce pro žďárskou veřejnost 
z oblasti současného tanečního umění,“ do-
plnila Hana Ludvíková.

Další akcí, na kterou tanečníci a taneč-
nice zvou své příznivce, je oslava Mezi-
národního dne tance, která proběhne v 
prostorách žďárského zámku pod zášti-
tou Marie Kinsky v pátek 29. dubna 2016. 
Taneční mládí chce roztančit zámecké 
prostory a zaujmout diváky svými autor-
skými choreografiemi a variacemi součas-
ného tance. XXI. ročník Krajské přehlídky 
scénického tance mládeže a dospělých 
se uskuteční v sobotu 9. dubna 2016 od 
14.00 hodin v Městském divadle ve Žďáře 
nad Sázavou.

 (red)

Blíží se krajská postupová přehlídka scénického tance 

Po kratší přestávce, způsobené pře-
stavbou Městského divadla a jeho 
divadelního zázemí, je opět v plném 
proudu příprava nové premiéry Diva-
delního spolku Žďár, o.s. V pátek 15. 
dubna se divákům poprvé představí 
nová hra Horké to někdo rád.

Někdo to rád horké, jednu z nejlepších 
světových filmových komedií se žďárští 
divadelníci rozhodli přenést, jako již ně-
kolikrát, do divadelní podoby. Na před-
stavení pod názvem „HORKÉ TO NĚKDO 
RÁD...“ v režii Martina Blažíčka a v úpravě   
Jiřího Maruše se můžete těšit již v dubnu. 
„Tento divadelní kousek by vás měl dokona-
le odpoutat od tvrdé reality dnešních dnů,“ 
sdělil režisér připravované hry Martin Bla-
žíček.

V nové úpravě se představí  mnozí již 
známí herci Divadelního spolku Žďár, 
o.s., ale i dřívější odchovanci a již dobře 
známé tváře a hlasy českého mediálního 
světa. V hlavních rolích se můžete těšit 
na Adama Šteidla jako Joe-Josefínu, Víta 
Schafferhanse jako Jerry-Dafné, Marcelu 
Svobodovou jako Sugar, Tamaru Pecko-
vou jako Sue, Jiřího Maruše jako Bienstoc-
ka, Václava Košťála jako poslíčka a detek-
tiva a Ivana Kyncla nebo Miloslava Straku 
jako Osgooda.

Připravovanou inscenaci zpěvem oži-
ví gospelový Panenský pěvecký sbor v 
obsazení Alena Stejskalová, Andrea Kra-
tochvílová, Dana a Dana Bučkovy, Eva Ši-
murdová, Eva Hrnčířová, Lucie Partyková, 
Irena Koutníková a Nikola Topinková pod 
vedením uměleckého vedoucího, kterým 
není nikdo jiný než Jiří Libra. 

V rolích gangsterů a milionářů se mů-
žete těšit na další tváře žďárského diva-
delního spolku Pavla Musila, Luboše Blí-
žence, Jaroslava Bučka, Jana Kršku a Petra 
Bergnera. O technické zázemí se postará 
Miroslava Palečková, Marie Blažíčková, 
Zlatka Chalupová, Jarmila Pešková a Fran-
tišek Zatloukal. (jm)

Zkoušky nové hry jsou v plném proudu foto: adl

Mezinárodní hudební festival 13 měst Con-
centus Moraviae nabízí posluchačům příle-
žitost propojit jedinečné hudební zážitky  
s návštěvou malebných měst Jižní Moravy a 
Vysočiny. Tři desítky koncertů klasické hud-
by v kostelích, synagogách, na zámcích či 
zámeckých nádvořích se každoročně konají 
v průběhu měsíce června. Žďár nad Sázavou 
je jedním z členských měst festivalu a usku-
teční se zde dva hudební večery. 

Shakespeare, Beethoven a česká kvartetní 
tradice se potkají ve dvacátém prvním ročníku 
festivalu zaměřeném na smyčcové kvarteto. 
Dramaturgové Jiří Beneš a Aleš Březina vybrali 
jako motto celého ročníku verš z Shakespearo-
va sonetu č. 8: „Se strunou struna v téže tónině, 
v manželské souhře se vždy doplňují“. Mezi 1.  
a 28. červnem 2016 na Moravě vystoupí přední 
česká i světová kvarteta, rezidenčním soubo-
rem festivalu je Pavel Haas Quartet, který vedle 
koncertů nabídne i mistrovské kurzy a bude 
vystupovat i v našem městě. 

Koncerty ve Žďáře nad Sázavou

Čt 16. června 2016 v 19.30, Městské divadlo
MUCHA QUARTET/ IVA BITTOVÁ/ housle, zpěv, 
Béla Bartók, Leoš Janáček
So 25. června 2016 v 19.30 v zámku, oválný 
freskový sál v prelatuře, PAVEL HASS QUARTET, 
Lubica Čekovská, Dmitrij Šostakovič, Bedřich 
Smetana. Od 1. 3. 2016 jsou vstupenky v před-
prodeji v Domě kultury a v Informačním centru 
na Staré radnici. Vstupenky je možné si zakoupit  
i předprodejní síti TICKETPORTAL.  (ošks)

Concentus Moraviae 
Žďárská poliklinika cvičně zažije 
výskyt vysoce nakažlivé nemoci 

V sobotu 30. dubna 2016 pořádá měs-
to Žďár nad Sázavou čarodějnickou show.  
Tato tradiční akce proběhne ve sportovně 
rekreačním areálu na Libušíně. Hlavní pro-
gram začíná v 18.00 hodin, ale již od 17.30 
bude zahájena prezence malých i velkých 
čarodějnic a čarodějů. Na pódiu bude 
připraven bohatý kulturní program a ne-
bude chybět ani volba Miss čarodějnice. 
Po celém areálu budou pro příchozí děti 
a rodiče připraveny nejrůznější soutěže a 
zábavné disciplíny. O zpestření programu 
se postará společnost historického šermu 
Flamberg.  (ošks)
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Sociální odbor zajišťuje tři úseky činnosti. Jedná se o sociálně – právní ochranu dětí, 
sociální práci a zajištění samosprávné činnosti pro město. Dá se říci, že má na starosti 
občany od narození až do jejich smrti. V některých případech zajišťuje i jejich pohřbení. 

Chráníme děti a jejich práva
Sociálně-právní ochranu dětí (OSPOD) po-

skytují pracovnice sociálního odboru v celém 
správním obvodu MěÚ Žďár nad Sázavou. Čin-
nost OSPOD je zaměřena zejména na ochranu 
práv dítěte, na příznivý vývoj a řádnou vý-
chovu, na poradenskou činnost pro rodiče, 
budoucí osvojitele a pěstouny, na sledování 
nepříznivých vlivů působících na děti, zjiště-
ní příčin jejich vzniku a provádění opatření k 
ochraně dětí. Pracovnice OSPOD vykonávají 
funkci kolizního opatrovníka v soudních ří-
zeních dotýkajících se práv dětí, podávají ná-
vrh k soudu na uložení výchovných opatření, 
nebo toto opatření mohou ukládat v rámci 
správního řízení, pozornost zaměřují na děti a 
mladistvé, na kterých je páchána trestná čin-
nost a děti ohrožené spory rodičů. 

Další agendou OSPOD je činnost kurátorek 
pro mládež, které pracují s dětmi a mladistvý-
mi s výchovnými problémy (požívání alkoho-
lu, kouření, návykových látek, útěky z domu, 
záškoláctví, šikana) a s těmi, kteří se dopou-
štějí protiprávního jednání (přestupkové a 
trestní jednání). Ve spolupráci s městskou po-
licií a Policií ČR se věnují preventivní činnosti 
zejména v oblasti užívání alkoholu a kouření 
nezletilých osob. Kurátorky pro mládež a 
pracovnice OSPOD spolupracují se školami a 
školskými zařízeními, pokud se jedná o šikanu 
dětí, výchovné problémy ve škole, záškoláctví, 
popř. jiné závadné chování, je nařízena ústav-
ní výchova. 

Pomáháme lidem v nouzi
Toto oddělení sociálního odboru zajišťu-

je velmi širokou plejádu činností, pokusíme 
se popsat ty nejdůležitější. Sociální práce 
pamatuje na poskytování pomoci osobám 
v následujících oblastech: Osoby se zdravot-
ním postižením nebo duševním onemocně-
ním, osoby pečující o závislou osobu, osoby 
s různým stupněm omezení způsobilosti k 
právním úkonům, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, osoby ohrožené rizikovým způ-
sobem života, oběti agrese, trestné činnosti a 
domácího násilí, osoby, které ztratily přístřeší 
nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním 
bydlení, nezaměstnaní a osoby s materiálními 
příjmy, imigranti, rodiny s dětmi.

S některými skupinami se setkáváme vel-
mi často, s některými jsme zatím nepraco-
vali. Nejčastěji se na nás obracejí občané v 
případech, kdy někdo z jejich blízkých vážně 
onemocní, a potřebuje nepřetržitou péči či 
dohled. Pracovníci na úseku sociální péče za-
stupují osoby, které dle lékařského posudku 
ošetřujícího lékaře nejsou schopny samostat-
ně jednat a nemají zákonného zástupce, při 
uzavírání smluv o poskytnutí sociálních slu-
žeb. Někdy přicházejí senioři, kteří se na nás 
obracejí se žádostí o radu a pomoc při řešení 
jejich situace, kdy se cítí být osamělí. Rodina 
se s nimi nestýká. Jindy řešíme situace seni-
orů, kdy se cítí být svými dětmi nebo vnuky  
omezováni, vykořisťováni nebo týráni. V těch- 

 
to případech jednáme s rodinnými příslušníky 
a snažíme se vnést do vztahů nápravu. Mnoh-
dy je to nedorozumění nebo nepochopení 
a stačí, aby si nastolili vzájemná pravidla. Na 
sociální pracovníky se také obracejí občané, 
kteří upozorňují na sousedy v domě, kteří 
žijí odlišným způsobem života, a oni sami si 
s nimi neví rady. Odlišnost způsobu života je 
nejčastěji způsobena neléčeným psychiatric-
kým onemocněním nebo tím, že se dotyčná 
osoba dostala do krize, se kterou si nedokáže 
poradit. Toto jsou nejtěžší úkoly, protože ne-
záleží jen na sociálním pracovníkovi, ale na 
všech zúčastněných. Některé případy se spo-
lečnými silami podařilo vyřešit, v některých 
případech se dlouhou dobu nedaří s problé-
mem pohnout, a to zejména pro nespolupráci 
dotčené osoby, popř. jeho blízkých.  

Pomáháme se začleněním do společnosti
Sociální pracovníci spolupracují také s ma-

jetkoprávním odborem MěÚ v oblasti bydlení 
sociálně slabých rodin a jednotlivců potřebu-
jících pomoc především v oblasti pohledávek 
vůči městu jako majiteli obecních bytů. Do 
oddělení sociální práce patří také sociální 
kurátor, který je součástí postpenitenciár-
ního systému ČR. Postpenitenciární systém 
je soubor opatření, podpory a pomoci státu 
svým občanům. Vypracovává návrhy péče 
o společensky nepřizpůsobivé a potřebné 
občany. Pracuje s osobami, které buď jsou, 
nebo byly propuštěny z výkonu trestu odnětí 
svobody nebo vazby, či jiného ústavního zaří-
zení. V souladu s touto činností spolupracuje 
se sociálními službami, neziskovým sektorem, 
dále Vězeňskou službou ČR, Policií ČR, soudy, 
Úřady práce a dalšími. Pracuje také s osobami 
žijícími odlišným způsobem života a osobami, 
které se ocitly bez domova, nebo jejichž způ-
sob života je v konfliktu se společností. Zde se 
snaží výrazně ovlivnit jejich další životní dráhu 
a tím zmírnit negativní dopad na jejich život 
a na společnost jako celek. Činnost sociálního 
kurátora ztěžuje fakt, že asi třetina jeho klien-
tů považuje tento odlišný způsob života za 
svůj životní styl, projev svobody a odmítá jej 
změnit.  

Zajišťujeme samosprávně činnosti pro 
město 

Na tomto úseku je mnoho nesourodých 
aktivit. Jedná se o zajištění činnosti komise 
prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, 
kterou zřídila rada města jako svůj iniciativní 
orgán, zajištění činnosti pracovní skupiny mís-
tostarosty pro řešení sociálně patologických 
jevů, která pracuje již řadu let. Jsou v ní za-
stoupeni vedle zástupců všech zařízení služeb 
prevence také zástupci ZŠ, pedagogicko-psy-
chologické poradny, MP, PČR, PMS, ÚP a kurá-
torů pro mládež. Tato pracovní skupina zpra-
covala např. manuál pro školy v oblasti šikany, 
dlouhodobě řeší problematiku konzumace 
alkoholu a kouření mladistvými, záškoláctví 
apod. Nejdůležitějším posláním této pracovní 
skupiny je prevence kriminality ve městě, a to 
v celé šíři. 

Další činností je Komunitní plánování so-
ciálních služeb města. Komunitní plán má 
město zpracováván od roku 2007 a podílí se 
na něm téměř všechny organizace působící 
v sociální oblasti. V současné době je platný 
komunitní plán pro období 2014 – 2016. Ko-
munitní plán byl zpracován pro 4 oblasti. Ro-
dina, děti, mládež, Osoby v nepříznivé životní 
situaci, Senioři, Osoby se zdravotním postiže-
ním, s duševním a mentálním onemocněním. 
Pracovní skupiny se scházejí i po schválení 
komunitního plánu a dnes spolupracují s ko-
misí prorodinných aktivit, sociální a zdravotní. 
V letošním roce město čeká jeho aktualizace. 
Sociální odbor dlouhodobě spolupracuje s 
organizacemi a spolky pracujícími se seniory 
a s osobami s handicapem. Snaží se je moti-
vovat a podporovat v jejich činnosti. Jedná 
se totiž o velmi důležitou práci mnoha nad-
šenců, kteří neváhají bezplatně věnovat svůj 
čas jiným lidem a  tohoto si nesmírně vážíme.   
Sociální odbor rovněž zajišťuje agendu bytů 
v domech s pečovatelskou službou, kde je k 
začátku letošního roku evidováno 289 žádostí 
o přidělení tohoto bytu. Celkem město vlastní 
213 bytů v domech s pečovatelskou službou. 
Ročně je přiděleno cca 20 bytů z pořadníku 
schváleného radou města. Přidělování bytu 
je dle kritérií schválených radou města, kde je 
základní podmínkou sociálně zdravotní situa-
ce žadatele, věk žadatele (min. 65 let) a trvalý 
pobyt na území správního obvodu MěU Žďár 
nad Sázavou.  Petr Krábek 

Již patnáctým rokem působí v okrese 
Žďár nad Sázavou sociální rehabilitace 
pro osoby s duševním onemocněním.

Každý pracovní den je pro uživatele 
otevřena ambulantní služba ve Žďáře nad 
Sázavou na Okružní ulici, dvakrát týdně 
pobočka v Bystřici nad Pernštejnem a 
jednou týdně pobočka ve Velkém Mezi-
říčí. Pracovníci Klubu poskytují i terénní 
službu, a to přímo uživatelům v jejich 
domácnostech. Duševní onemocnění má 
často omezující vliv na zvládání běžných 
aktivit. Klub v 9 podporuje uživatele, aby 
i se svou nemocí zvládal každodenní běh 
života. Služba je poskytována zdarma.

V rámci služby mohou uživatelé využít 
doprovody k lékaři, na úřad a při vyřizo-
vání nutných pochůzek, poradenství se 
situacemi, kdy si neví rady, aktivity pro 
smysluplné využití volného času, mohou 
trénovat činnosti spojené s chodem do-
mácnosti – hospodaření, nakupování, 
vaření, anebo si přijít jen tak popovídat s 
lidmi se stejnými problémy.

A jak hodnotí služby Klubu 
jeho uživatelé? 

„Klub v 9 mi přinesl doslova - zapojení do 
života. Obávala jsem se docházet mezi lidi, 
zajít si nakoupit nebo něco vyřídit. S podpo-
rou služby tyto činnosti zvládám víc samo-
statně. Zároveň do Klubu docházím jednou 
týdně, kde v dílnách vyrábím z různých ma-
teriálů. Jsem spokojená, že jsem užitečná a 
něco zvládnu. Naučila jsem se spoustu no-
vých rukodělných technik a vyrobila hodně 
výrobků. V Klubu máme pestrou nabídku 
aktivit, pořád máme co dělat, vyrábíme 
svíčky, mýdla, a zvládla jsem uplést košík 
z pedigu. Společně vaříme a děláme různé 
relaxační techniky.“ 

Uživatel, který dochází na jednu z po-
Celý tým odboru sociálního. V pozadí první dětský koutek, který nedávno vznikl právě na chodbě ve třetím 
patře, kde sídlí kanceláře sociálního odboru.

Foto: adl

Žďárský Klub v 9 podporuje lidi 
s duševním onemocněním již 15 let

Ve Žďáře nad Sázavou se začali společně scházet zástupci samosprávy, škol, poli-
cie i neziskových organizací a pod vedením lokálního pracovníka vládní Agentury 
pro sociální začleňování připravují kroky, které pomohou všem místním lidem, 
kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. 

Vedení města se dlouhodobě snaží ře-
šit složitou situaci ve Žďáře nad Sázavou 
3, a to zejména v takzvaných svobodár-
nách. Soužití obyvatel v domech bývá 
totiž mnohdy složité. V okolí domů je 
soustavně nepořádek a velký počet osob 
žijících v těchto domech je dlouhodobě 
nezaměstnaných. To může mít za násle-
dek nízké příjmy domácností, jejich za-
dlužování a zabředání do dluhových pas-
tí. Problémem je i chování dětí a mládeže 
z této lokality. „Město Žďár nad Sázavou se 
na konci loňského roku přihlásilo do výbě-
rového řízení ke spolupráci s Agenturou a 
uspělo v něm. Během tříleté spolupráce po-
můžeme Žďáru nad Sázavou připravit plán 
pro nejbližší roky, který bude řešit hlavní so-
ciální problémy. Budeme také pomáhat při 
přípravě projektových žádostí a přenášet 
tzv. dobré praxe,“ sdělil lokální konzultant 
Agentury pro Žďár nad Sázavou Martin 
Kahánek. „Naším hlavním cílem je napo-
moci tomu, aby se lidé z okraje společnosti 
vraceli na pracovní trh a měli důstojné pod- 

 
mínky k životu,“ doplnil Kahánek.

Agentura svou činnost zahájila mapo-
váním výchozí situace obyvatel a popi-
sem místních mechanismů sociální exklu-
ze a inkluze. Výstupem této práce je tzv. 
situační analýza popisující hlavní potřeby 
v každé z několika oblastí. K zapojení do 
skupiny s názvem Lokální partnerství 
Žďár nad Sázavou, kterou zde Agentura 
vytvořila, byli osloveni zástupci samo-
správ, státní správy, zástupci organizací 
působících ve Žďáře nad Sázavou, školy a 
policie. Ti se nyní rozdělí do menších pra-
covních skupin podle tematických oblas-
tí: 1. zaměstnanost, 2. bydlení, 3. rodina a 
sociální služby, 4. vzdělávání a volný čas 
a 5. bezpečnost a sociálně patologické 
jevy. Členové těchto pracovních skupin 
navážou na zmiňovanou situační analý-
zu a budou připravovat plán sociálního 
začleňování pro Žďár nad Sázavou. Tento 
dokument, na jehož přípravě se budou 
podílet všichni členové Lokálního part-
nerství, navrhne krátkodobé i dlouhodo-

bé cíle v jednotlivých oblastech, ale i kon-
krétní projekty, které povedou k naplnění 
potřeb zjištěných v situační analýze. Plán 
sociální začleňování bude obsahovat ná-
vrhy konkrétních projektů, zajištění zdro-
jů pro financování naplánovaných aktivit 
a garanty z řad členů Lokálního partner-
ství. Plán bude připravený na podzim le-
tošního roku a poté bude předložen ke 
schválení radě a zastupitelstvu města. Na 
základě vzniklého plánu budou připravo-
vané jednotlivé projektové žádosti, které 
umožní financování jednotlivých akti-
vit. „Od lokálního partnerství a podpory 
Agentury si slibuji konstruktivní spolupráci 
na nastavení struktury řešení sociálních 
problémů ve Žďáře nad Sázavou,“ popsal 
očekávání města místostarosta Josef Kle-
ment.

Agentura pro sociální začleňování 
působí jako odbor Úřadu vlády od roku 
2008. V současné době působí v 37 ob-
cích, městech a mikroregionech České 
republiky. Projekty realizované díky pod-
poře Agentury již pomohly více než 20 ti-
sícům osobám v zajištění rovného přístu-
pu ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, 
zaměstnání, sociálním službám a bezpečí.

 (red)

Radnice zahájila spolupráci na sociálním začleňování

boček, říká: „V Klubu se odreaguji, a to mi 
přináší psychickou úlevu, odpadají depre-
se a černé myšlenky. Nejraději hraji různé 
hry, chodím na výlety, poslouchám hudbu, 
anebo si jen tak povídám s ostatními. Mají 
totiž podobné problémy jako já. Když mám 
starosti a stres, pomáhá mi psát povídky, 
které potom vydáváme v časopisu zařízení 
Klubák. A také mi tu pomohli s hledáním 
práce.“

Více informací o službě naleznete na 
stránkách www.zdar.charita.cz v sekci 
Klub v 9 nebo přímo na adrese zařízení 
Okružní 1, Žďár nad Sázavou.

 Ivana Ptáčková

PŘÍZE, VLNY 
Máte doma zbytky vln a přízí a nevíte, co s nimi? 
My víme. Zapojily jsme se do projektu Upleť nebo 
uháčkuj čtverec na pomoc sirotkům a nemocným 
dětem v Jižní Africe. Již jsme odeslaly 1000 kusů 
čtverců. Rády bychom poslaly další čtverce, ale 
bohužel už nám dochází materiál.

Máte-li doma nějaké zbytky vln či přízí a rádi 
byste je použili na dobrou věc, můžete je donést 
na recepci Domu klidného stáří ve Žďáře nad Sá-
zavou. Všem předem moc děkujeme.  
  Kolektiv pletařek Domu klidného stáří

Představujeme odbory městského úřadu, Odbor sociální



Aktuality

18

Kronika města Žďáru nad Sázavou

V březnovém čísle přinášíme opisy z Kroniky 
města Žďáru nad Sázavou, roky 1946 a 1986. 

Rok 1946
11. března byl ve městě první výroční trh – jar-
mark – po okupaci. Od 21. března konány byly 
vždy ve čtvrtek kursy ruského jazyka pro učite-
le. Správcem kursu byl ředitel měšťanské školy 
Jan Fischer, vedoucím učitelem František Zach. 
23. března navštívil naše město ministr země-
dělství Julius Ďuriš, byl uvítán na náměstí členy 
místního národního výboru, žactvem místních 
škol v doprovodu učitelů, zástupci spolků a ob-
čanstvem, večer téhož dne uspořádaly Národní 
fronta, okresní národní výbor a Jednotný svaz 
čes. zemědělců veřejný projev ministrův v So-
kolovně, v němž ministr pojednal o důležitých 
zemědělských otázkách současné doby. Téhož 
dne došlo k neštěstí na dráze. J. Kantovi z Dol-
ních Hamrů dostala se noha do výhybky, vagon 
přejel přes jeho levou nohu a ruku, a velká ztráta 
krve způsobila smrt. 24. března obdržely školní 
děti, jejichž rodiče si toho přáli, z ošacovací akce 
okresní péče o mládež po několika metrech lát-
ky na šaty – bez bodů – 1 m po 31 Kčs. 28. břez-
na zemřel v Praze Josef František Svoboda, berní 
ředitel v.v., autor „Vlastivědy okresu žďárského“, 
největší horácký národopisný pracovník. Zůsta-
vil nám jedenáct rozsáhlejších národopisných 
prací a bezpočtu drobných studií a novinář-
ských článků, týkajících se našeho kraje. Všech-
ny krajinské listy Horácka znají jeho jméno,  
a výsledky jeho sběratelské činnosti uloženy 
jsou v Horáckém museu v Novém Městě na Mo-
ravě  a Krajinském museu ve Velkém Meziříčí. 
Dnem 28. března počínaje přejmenována byla 
zdejší železniční stanice „Žďár na Moravě“ na 
„Město Žďár.“

Rok 1986

Mezinárodní den žen 
U příležitosti Mezinárodního dne žen byla  
v pátek 7. března 1986 přijata na Staré radnici ve 
Žďáře nad Sázavou delegace žen našeho okresu 
představiteli stranických a státních orgánů. Pě-
vecký sbor Žďáráček pozdravil svátek žen pěk-
ným kulturním programem. Za přijetí žen podě-
kovala předsedkyně okresního výboru Českého 
svazu žen Jana Škodová. Slavnostní setkání žen 
pokračovalo módní přehlídkou, kde se svými 
výrobky představilo výrobní družstvo Vkus Brno.  

Velvyslanec USA ve Žďáře nad Sázavou
Na prohlídku památkového objektu – areálu 
státního zámku Žďár nad Sázavou přicestoval  
9. března 1986 velvyslanec USA s chotí. Prohlédli 
si Muzeum knihy, Santiniho síň a novou stálou 
výstavu Budování socialismu na Žďársku. Hosté 
se seznámili se záměry památkové obnovy v le-
tech 1986-1990. Informace byly přijaty s velkým 
zájmem.

Desáté výročí Merkuru
Dne 15. března 1986 uplynulo již 10 let od oka-
mžiku, kdy byla v našem městě uvedena do pro-
vozu velkoprodejna potravin Merkur na ploše 
715 m2. V roce 1985 činil maloobchodní obrat 
39 miliónů Kčs, to je 27,9 % obratu všech pro-
dejen ve městě, v roce 1986 již 40 miliónů Kč. 
Denně se tu prodá 400 kg chleba, 5 000 rohlíků, 
1 400 l mléka, 150 kg mouky, 400 kg uzenin a  
v průběhu týdne na 4 000 kg masa.
 opis: Marie Linhartová

Z historie města
Jazz žije, Žďár žije !

Ne v mnoha městech velikosti Žďáru nad 
Sázavou se daří v poli kultury pěstovat tzv. 
menšinové žánry, muziku, kterou běžně ne-
slyšíme v rádiu a televizi.  Ve Žďáře se daří 
rozvíjet jazzové dění jak v klubech, tak i v 
parametrech větších koncertů. A co více, 
daří se koncerty pořádat nejen náhodně, 
ale i v každoročních cyklech. Po dvou letech 
tak určitě můžeme hovořit o sérii jazzových 
koncertů. Jazz a víno na zámku Kinských. 
Spojení příjemné hudby s ochutnávkou 
dobrého vína v příjemném prostředí jsme 
již měli možnost okusit sedmkrát .  Můžeme 
se těšit i na pokračování v roce 2016, kdy 
koncerty budou věnovány jazzovým zpě-
vačkám.

Na počátek série ve čtvrtek 7. dubna 

hned nasadíme laťku vysoko chicagskou 
bluesovou zpěvačkou  Sharon Lewis , která 
vystupovala s řadou muzikantů oceněných 
Grammy a u nás vystoupí s triem Jana Ko-
řínka. Dalšími zpěvačkami budou  Eva Emin-
gerová s kvartetem 9.6, Elena Sonenshine s 
kvintetem 22.9 a cyklus uzavře 24.11. Yvo-
nne Sanchez.   Určitě stojí za to „objevit“ tyto   
české jazzové divy, které  jsou více známé v 
zahraničí i v kolébce jazzu než u nás.

Koncerty jsou pořádány  díky porozumě-
ní rodiny Kinských, příspěvku města Žďáru 
nad Sázavou a finanční i aktivní organizač-
ní podpoře  žďárských firem  DEL , Tokoz, 
Axiom Tech a vinotéka Charlie.  Předprodej 
lístků je ve vinotékách Charlie ve Žďáře a 
Novém Městě, informace o koncertech na 
plakátech a www.jazznazamku.cz.

 Jan Havlíček, SK Axiom OrBiTt

Žďáráci píší do novin

Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni  
14. března 2016 celkem 21 506 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu. 
(Statistika: únor 2016 - 21 497, leden 2016 
- 21 511, listopad 2015 - 21 501, říjen 2015 
- 21 503, září 2015 - 21 496, leden 2015 - 21 
629 občanů)

Děti narozené v lednu 2016

Denisa Křížová    4. 1. ZR 3
Eliška Revayová    5. 1. ZR 1
Jindřich Šedo   9. 1. ZR 3
Marek Cába  12. 1. ZR 6
Jiří Sobotka  15. 1. ZR 4
Jakub Mazánek   17. 1. ZR 2
Ella Pružincová  19. 1. ZR 2
Nicol Sommerová   19. 1. ZR 1
Františka Zlesáková   20. 1. ZR 1
Václav Hanus   21. 1. ZR 7
Dominika Landsmanová  21. 1. ZR 6

Vanda Sadílková   21. 1. ZR 3
Vanesa Kalousková   27. 1 ZR 1
Justýna Dostálová   29. 1. ZR 4
Adéla Smejkalová   30. 1. ZR 6

Životní jubilea v dubnu 2016
(+ dodatečně v  březnu 2016)

Karel Starý    7. 3. 80 let ZR 3
Pavel Krabec   5. 4. 80 let ZR 1
Irena Štěpánková   7. 4. 85 let ZR 1
Vlastislav Hrodek    7. 4. 90 let ZR 3
Irena Žáková    8. 4. 80 let ZR 3
Jaroslav Švoma  11. 4. 80 let ZR 5
Jiřina Běhavá  12. 4. 91 let ZR 4
Blažena Horká   14. 4. 98 let ZR 6
Věra Halámková   15. 4. 85 let ZR 3
Ludmila Hájková   18. 4. 80 let ZR 2
Václav Graman  21. 4. 80 let ZR 5
Marie Melounová   30. 4. 80 let ZR 4

 Srdečně gratulujeme!

 Mladé hokejové     
talenty

V sobotu 26. března 2016 
mohou občané města přijít podpořit mla-
dé hokejové talenty ročníku 2007 a mladší. 
Turnaj auto FIVE CUP se uskuteční na Zim-
ním stadionu Žďár nad Sázavou od 9.00 do 
16.00 hodin.

Turnaje se zúčastní tyto týmy: SKLH Žďár 
nad Sázavou, HC Dukla Jihlava, HC Sparta 
Praha, HC Slavia Praha, HC Kometa Brno, HC 
Letci Letňany, HC Chrudim a SHKm Hodo-
nín.

Přijďte podpořit nejmladší Žďárské pla-
meny.

 Gabriela Lédlová

V neděli 27. března 2016  začne platit letní 
čas. V tento den o druhé hodině středoev-
ropského času se posunou hodiny na třetí 
hodinu letního času. 
Letní čas skončí v neděli 30. října 2016.

Nezapomeňte na čas

PŘÍPRAVNÁ  TŘÍDA  PRO  DĚTI  
S ODKLADEM  ŠKOLNÍ  DOCHÁZKY

Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Palachova 2189/35, příspěvková organizace 
 
otevírá pro školní rok 2016 / 2017 přípravnou třídu 
pro děti s odkladem školní docházky, která 
bude mezistupněm mezi předškolním a školním 
vzděláváním.

Hlavním smyslem je připravit děti na 
bezproblémový nástup do první třídy a předcházet 
neúspěšným začátkům ve vzdělávacím procesu. 
 
Třída je vhodná zejména pro děti se sníženou 
koncentrací pozornosti, s grafomotorickými 
obtížemi, s lehčími vadami řeči, se zdravotním 
oslabením a s jazykovým  znevýhodněním.

V případě zájmu kontaktujte 
vedení školy do 31.5.2016. 
 
Telefon: 566 690 412 
E-mail: reditel@1zdar.cz



Další akce naleznete na www.zdarns.cz v kalendáři akcí.

Změna programu vyhrazena.

DIVADLO v Městském divadle
úterý 29. března 2016, 19.00 hodin
PAN HALPERN A PAN JOHNSON

čtvrtek 31. března 2016, 19.00 hodin
SMOLÍKOVI A JEJICH PODIVUHODNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Dům kultury

pátek 1. dubna 2016, 19.00 hodin
BALADA PRO BANDITU 

čtvrtek 14. dubna 2016, 19.00 hodin
GARDEROBIÉR

pátek 15., sobota 16. a úterý 19. dubna 2016, 19.00 hodin
HORKÉ TO NĚKDO RÁD …

pondělí 18. dubna 2016, 19.00 hodin
ODDACÍ LIST

DUCHOVNÍ AKCE
čtvrtek 14. dubna 2016, 17.00 hodin
KARTOUZA – 19 LET KARTUZIÁNSKÝM MNICHEM
Husova kaple, Kopečná

sobota 16. dubna 2016, 20.00-22.00 hodin
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

KONCERTY
sobota 26. března 2016, 18.00 hodin
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
Dům kultury

neděle 27. března 2016, 21.00 hodin
VELIKONOCE S TITANEM
kulturní centrum Batyskaf

pondělí 4. dubna 2016, 19.00 hodin
SCREAMERS
Městské divadlo

čtvrtek 7. dubna 2016, 19.00 hodin
SHARON LEWIS & KOŘÍNEK TRIO
barokní sály v Zámku Žďár

čtvrtek 7. dubna 2016, 19.00 hodin
JAN VANČURA A PLAVCI
Café U Tety Hany

sobota 9. dubna 2016, 21.00 hodin
ČANKIŠOU
kulturní centrum Batyskaf

TANEČNÍ AKCE
sobota 2. dubna 2016, 8.00 hodin
THE BEST DANCE CUP
Dům kultury

sobota 9. dubna 2016, 17.00 hodin
TANEC, TANEC …Žďár 2016
Městské divadlo

středa 13. dubna 2016, 19.00 hodin

VOJENSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR ONDRÁŠ
Městské divadlo

pátek 22. dubna 2016, 18.00 hodin
DEN NA HORÁCKU
Městské divadlo

DĚTEM
středa 30. března 2016, 11.00 hodin
čtvrtek 31. března 2016, 9.00 a 11.00 hodin
BABU A PAPOUŠEK
Městské divadlo

neděle 3. dubna 2016, 15.00 hodin
O CHALOUPCE Z PERNÍKU
Městské divadlo

čtvrtek 7. dubna 2016, 10.00 hodin
MALÝ PRINC
Městské divadlo

VZDĚLÁVACÍ AKCE
čtvrtek 24. března 2016, 10.00-14.30 hodin
ZELENÝ ČTVRTEK – VELIKONOČNÍ DÍLNY
Active-SVČ, Horní 2

středa 30. března 2016, 17.00 hodin
O TURNAJÍCH
Knihovna M. J. Sychry

úterý 5. dubna 2016, 17.00 hodin
TVŮRČÍ DÍLNA SE ZDENKOU JELÍNKOVOU
Knihovna M. J. Sychry

středa 6. dubna 2016, 10.00 hodin
KRÁSNÁ/Ý V KAŽDÉM VĚKU
rodinné centrum Srdíčko

úterý 12. dubna 2016, 17.00 hodin
ŽĎÁRSKÝ REGION V ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ MOZAICE
Knihovna M. J. Sychry

pondělí 18. dubna 2016, 18.00 hodin
DIVOKÝ MADAGASKAR
sál Active-SVČ, Horní 2

úterý 19. dubna 2016
NEŽ PŘIJEDE RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
- AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ
10.00 hodin rodinné centrum Srdíčko

KORUNOVAČNÍ KLENOTY
17.00 Knihovna M. J. Sychry

VÝSTAVY
úterý 5. dubna až neděle 1. května 2016
HELE, KNIHA …
út – pá 10.00-12.00, 14.00-17.00; so, ne 14.00-17.00 hodin
Galerie Stará radnice

úterý 26. ledna až neděle 17. dubna 2016
FLAMBERG
út – ne 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00 hodin
Regionální muzeum na Tvrzi


