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CHYSTÁTE SE NA BĚŽKY?
Využijte náš informační portál 
Ski region Žďársko

Tratě na žďársku se vymykají republikovým 
zvyklostem. Slouží především obyvatelům 
Žďáru nad Sázavou a přilehlých obcí. Kopí-
rují území obcí tak, aby co největší počet 
z téměř 30 000 stálých obyvatel regionu 
měl tratě nadosah. Svojí polohou, pro-
filem a pravidelnou údržbou si získa-
ly stovky příznivců lyžování nejen 
z Vysočiny, ale z celé republiky. 
Velkou předností našich tra-
tí je možnost lyžování obě-
ma technikami – klasicky i 
bruslením – po celé délce 
50 km upravených tratí. 
Celkem upravujeme 
téměř 120 km tratí.

www.skizdarsko.cz

Ve čtvrtek 5. ledna 2017 proběhlo na 
Staré radnici novoroční setkání vedení 
města se zástupci podnikatelské sféry, 
školství i církví. „Město sezvalo zástupce 
příspěvkových organizací, firem a institu-
cí, se kterými spolupracuje a je i pojítkem 
mezi nimi. Proto je toto setkání důležité a 
jsem rád, že bylo kladně kvitováno ostatní-
mi účastníky setkání,“ sdělil místostarosta 
Josef Klement. Ke slavnostnímu přípitku 
se připojilo přes 60 hostů. „Na Staré rad-
nici byla příjemná atmosféra, jsem rád, že 
si příchozí vyčlenili ve svých kalendářích 
chvilku, aby přišli diskutovat se zástupci 
města o naší další společné cestě,“ sdělil 
starosta města Zdeněk Navrátil. Setkání 
by se podle slov vedení města mohlo stát 
tradiční novoroční událostí. Velkým pře-
kvapením večera se stala návštěva Tří krá-
lů, kteří přišli společně s několika anděly v 
rámci již sedmnáctého ročníku charitativ-
ní Tříkrálové sbírky.   (red)

První ročník fotografické soutěže je úspěšně za námi, ale 
hlavního vítěze ještě neznáme. V úterý 7. února zasedne po-
rota, která vybere tu nejlepší fotografii roku 2016 a její autor 
bude odměněn hodnotnou cenou. Vítězná fotografie se rov-
něž objeví v únorovém čísle Žďárského zpravodaje na titulní 
straně.

Hurá do dalšího ročníku!
Stejně jako v loňském roce bude probíhat i letošní ročník foto-
graficé soutěže Zaostřeno na Žďár 2017. Soutěžní snímky můžete 
opět zasílat ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou 
adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Za-
ostřeno na Žďár 2017 a příslušný měsíc.  V emailu uveďte i celé 
jméno autora zaslané fotografie, adresu a telefonní kontakt. Za-
sláním snímku do soutěže poskytujete souhlas se zpracováním 
vašich osobních údajů a zveřejněním fotografie ve Žďárském 
zpravodaji, na facebookovém profilu města a na webových strán-
kách města. Více informací o soutěži, fotografická témata na celý 
rok a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města 
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail 
zaostrenona@zdarns.cz. 

Vyhodnocení! 
Téma I.  Zaostřeno na čas Vánoc
V lednu 2017 bylo do soutěže zasláno 6 soutěžních fotografií. Ví-
tězem prvního kola nového ročníku fotografické soutěže se stal 
Petr Dlouhý. Gratulujeme! Autor vítězné fotografie byl odměně-
na dvěma volnými vstupenkami do Kina Vysočina.

Téma II. Zaostřeno na mrazivou krajinu 
(zasílejte do 8. února 2017) 

Fotografie na soutěžní téma Mrazivá krajina zasílejte na e-mailovou  
adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostře-
no na Žďár 2017 - leden. V e-mailu uveďte i celé jméno autora zaslané 
fotografie, adresu a telefonní kontakt. Zasláním snímku do soutěže po-
skytujete souhlas se zpracováním vašich 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 webových stránkách měs-
ta www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail  
zaostrenona@zdarns.cz.
 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

     Zaostřeno na Žďár 2017

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás opět pozdravil 
ze stránek Žďárského zpravodaje.

Příchod Nového roku nám přinesl 
zase po delším čase pocit, že bydlíme 
na Vysočině. Konečně přišla pořádná 
zima. Louky, pole a lesy pokryl sněho-
vý příkrov a především ti nejmenší mají 
nyní o zábavu vystaráno. Sáňkovací 
kopce oblehla drobotina a pořadatelé 
„párkových závodů“ se museli rozpo-
menout, jak se to dělalo. Zaprášené 
běžky jsme vytáhli ze sklepů a vyrazili 
do stopy. A co víc, když se potkáváme 
třeba v zasněženém lese na Račín, tak 
se na sebe usmíváme, zdravíme se, 
uctivě si děkujeme za uvolnění stopy. 
Zkrátka endorfinové opojení.

Přejme si tedy, ať nám tahle radost 
vydrží minimálně po celý rok v novém 
roce 2017. Ať do nového roku vykročí-

me všichni tou správnou nohou.
Přiznám se, že pro mne osobně je 

příchod „pořádné zimy“ poznamenán 
rozporuplnými pocity. Jako vášnivý ly-
žař se raduji nad každou sněhovou na-
dílkou, jako starosta si pak uvědomuji 
nutné problémy se zimní údržbou 
komunikací, a především zvýšené ná-
roky, které má každé prohrnování na 
městskou kasu. Zde je třeba připome-
nout, že prohrnování či posyp vždy po-
stupuje dle plánu zimní údržby komu-
nikací, do kterého nelze zahrnout zcela 
všechny komunikace. Rovněž je stano-
vena priorita, které silnice a chodníky 
se udržují jako první v případě nového 
sněhu. Vozidla údržby mají nově také 
GPS pro kontrolu pohybu. Není možné 
být hned a všude, město se však snaží 
reagovat na všechny podněty. Kontak-
ty, kde upozornit na problém v zimní 
údržbě, jsou k dispozici i v tomto čísle 
zpravodaje. V této věci díky všem, kteří 
dali věcný podnět či se rovnou nebáli 
chopit lopaty a upravit své okolí.

Chtěl bych také připomenout, že 
měsíc leden je posledním měsícem 
pro návštěvu žďárského kina, než se 
od února zavře z důvodu rekonstruk-
ce vnitřního interiéru. Využijte tak po-
slední příležitosti a velmi se těším, že 

se společně potkáme „v novém“ třeba 
už na konci prázdnin. 

Nyní je však rok 2017 ještě na startu, 
tak mi prosím závěrem dovolte, abych 
Vám ještě jednou popřál do nového 
roku hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti. 

 
 Zdeněk Navrátil, starosta města 

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou
Zaostřeno na Žďár . . . . . . . . . . . . . str. 2

Setkání s občany . . . . . . . . . . . . . . . str. 4

Rozpočet města . . . . . . . . . . . . . . . str. 6

Městský úřad informuje . . . . . . . . str. 7

Příspěvkové organizace . . . . . . . str.  8

Školství  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 9

Znak města . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10

Blackout v Česku . . . . . . . . . . . . . str. 11

Sport/Kronika . . . . . . . . . . . . . . . str. 12

Kulturní přehled . . . . . . . . . . . . . str. 16

Obsah

AKTUÁLNĚ: Na Staré radnici proběhlo novoroční setkání 

Novoročního setkání na Staré radnici se zúčastlili i Tři králové s několika andílky. Foto: adl

Zdeněk 
Navrátil

starosta města 
Žďáru nad Sázavou

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: 23. ledna 
2017 ● 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: Nikola Adlerová, 733 465 035 ● Fotografie na titulní straně: Nikola Adlerová



                Slova zastupitelů města/ aktuality

5

Aktuality

4

Převod bytových domů do vlastnictví je 
připraven

Město je vlastníkem několika bytových 
domů, které byly postaveny za pomoci 
státní dotace. Jedná se o takzvané domy 
se závazky. Ve shodě s podmínkami dotace 
není možné tyto domy převést do vlast-
nictví dříve, než uplyne období 20 let od 
kolaudace. Usilovným jednáním města se 
zainteresovanými státními úřady a uzavře-
ním příslušných smluvních dodatků se po-
dařilo termín převodu zkrátit. To znamená, 
že bytové domy a zastavěné pozemky pod 
těmito bytovými domy mohou být převe-

deny do vlastnictví bytových družstev už 
od začátku roku 2017, pokud o tento pře-
vod bytová družstva projeví zájem. Všechna  
bytová družstva působící v těchto bytových 
domech byla obeslána dopisem s oznáme-
ním o zkrácení vázací lhůty a žádostí o vyjá-
dření využití zkráceného termínu k převodu 
nemovitosti do vlastnictví.   

Město přijalo dva dary   
Rada města na svém posledním jednání 

loňského roku přijala usnesením v rámci 
majetkoprávních úkonů dva dary od firmy 
Cooper-Standard Automotive ČR s.r.o. Je-
den ve výši 160 000 Kč věnovaný na zajiš-
tění kulturní akce Dne Žďáru v roce 2017 a 
druhý ve výši 800 000 Kč určený na stavební 
úpravy v objektu zimního stadionu.       

Problematika sociálně-právní ochrany 
dětí

Městský úřad, oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí na základě zákonných pod-
mínek, konkrétně § 16 zák. 359/1999 Sb. 
zajišťuje pohotovost v době mimo pracov-
ní dobu úřadu. Zajištění této pohotovosti 

mimo pracovní dobu úřadu je situace, kdy 
se nezletilé dítě ocitlo v ohrožení života, 
bylo nutné jej zajistit a podat návrh soudu 
na vydání předběžného opatření. Legitimi-
tu k tomuto výkonu má pouze obecní úřad 
obce s rozšířenou působností.  Od roku 
1995 se smluvně při zajišťování této poho-
tovosti střídala v pravidelném týdenním 
intervalu města bývalého žďárského okre-
su, která byla zároveň obcemi s rozšířenou 
působností. V roce 2015 výpovědí odešlo z 
tohoto smluvního vztahu město Velké Mezi-
říčí a tuto pohotovost si zajišťuje samostat-
ně. Koncem roku 2016 tak učinil i Žďár nad 
Sázavou se stejným zajištěním pohotovosti 
pro naše správní území. Město má dostateč-
ně kvalifikované pracovnice vybavené po-
třebnými informacemi o klientech v případě 
nutné intervence. Náklady na zajištění této 
pohotovosti byly rozděleny rovnoměrně 
mezi všechna smluvní města. Ve zmíněném 
samostatném zajištění pohotovosti se sice 
náklad zvýší, ale bude plně hrazen z dota-
ce určené na výkon problematiky sociálně-
-právní ochrany dětí. Nebude tedy zname-
nat žádný nárok do rozpočtu města.           

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Rostislav 
Dvořák

radní a zastupitel
města Žďár nad 
Sázavou

Únorové setkání s občany se uskuteční 1. února 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Žďáru nad 
Sázavou, Žižkova 227/1. Diskutovat s občany přijde starosta města Zdeněk Navrátil, místostarosta města Josef Kle-
ment, zástupce městské policie, zástupce odboru komunálních služeb Městského úřadu  a vedoucí odboru rozvoje a 
územního plánování Městského úřadu Irena Škodová.

Stejně jako v roce 2016 chystá město pro občany celou řadu setkání a veřejných diskuzí na konkrétní aktuál-
ní témata. V roce 2017 nás tedy čeká například společné setkání na téma městské hromadné dopravy, veřejná 
diskuze a představení architektonické soutěže Nádražní ulice, nebo setkání na téma bydlení. Každé tři měsíce 
budou mít ale občané možnost přijít za vedením města s jakýmkoli problémem nebo tématem. Setkání na 
všeobecná témata chystáme na únor, červen a říjen.  (red)

Zeptejte se, na co chcete - setkání s občany

Zapojte se do dění ve městě.                         www.zdarns.cz 

ŽĎÁR 2017 – MĚSTO KULTURNÍ
Milí čtenáři Žďárského zpravodaje,
v říjnovém čísle jste se mohli prostřed-
nictvím předsedy sportovní komise Petra 
Staňka seznámit s městskou podporou 
žďárských sportovců. Žďárák ovšem není 
živ pouze sportem, ale i uměním a  kultu-
rou. Město tak podporuje nejen Žďáráka 
sportovce, ale i Žďáráka umělce, diváka a 
posluchače.

Rok 2017 lze ve Žďáře bezesporu nazvat 
rokem kultury. Řečeno čísly: plánované vý-

daje v oblasti kultury se meziročně zvýšily o 
skvělých 12 295 000 Kč a celkem činí 32 232 
000 Kč! A na co se můžete za tuto sumu v 
příštím roce těšit?

Paradoxně je asi největší žďárskou kul-
turní akcí v roce 2017 akce ryze stavební, a 
to námi všemi netrpělivě očekávaná rekon-
strukce Kina Vysočina, na kterou z rozpočtu 
půjde cca 12 milionu korun. Těšit se tak mů-
žete na nové záchody, bezbariérový přístup 
a především na nové a pohodlné sedačky, 
takže takový téměř tříhodinový film Pán 
prstenů bude již pro Vaše pozadí snesitelný, 
což v roce 2001, kdy jsem se na něj ve žďár-
ském kině díval, rozhodně nebyl.

Z větších ryze kulturních akcí se nejdří-
ve dočkáte koncertu skvělého českého ba-
rokního souboru Czech Ensemble Baroque, 
který 9. června zahájí dvoudenní Den Žďáru. 
Dvoudenní proto, že letos slavíme 410 let 
ode dne povýšení Žďáru na město. Slavit k 
nám přijedou vedle kardinála Ditrichsteina 
třeba i Buty.

Protože v roce 2017 bude slavit nejen 
město, ale i Santini, který se před 340 lety 

narodil, bude po celý rok probíhat rozsáhlý 
projekt nazvaný Rok baroka. V rámci Roku 
baroka, na němž se vedle města budou 
podílet např. žďárský spolek Putování za 
Santinim, Muzeum nové generace, festi-
val Concentus Moraviae a další partneři, se 
můžete těšit nejen na osvědčené akce, jako 
jsou Otevřené zahrady anebo Slavnosti je-
řabin, ale i na novou podzimní barokní akci 
plnou koncertů, prohlídek, workshopů i od-
borných přednášek na téma Santini a žďár-
ské baroko.

Město samozřejmě myslí i na akce, které 
samo nepořádá, a proto je v rozpočtu vyčle-
něno 850 000 Kč na dotační program kultu-
ra, 1 650 000 Kč na dotační program obnova 
památek a další finanční prostředky např. na 
podporu Muzea nové generace, Horáckého 
džbánku, Festivalu dechovek.

Doufám, že v letošním roce najde každý 
z Vás nějakou žďárskou kulturní akci, na kte-
rou mu bude stát za to se vypravit. Věřte mi, 
skutečně to za to stát bude.

 Ondřej Vykoukal

Ondřej 
Vykoukal
ŽŽM

zastupitel města 
Žďár nad Sázavou 
a předseda kulturní 
komise rady města

Slova zastupitelů města Žďár nad Sázavou
Žďárský zpravodaj nabízí všem zastupitelům možnost publikovat ve stejném rozsahu v rubrice Slova za-
stupitelů. Do uzávěrky lednového čísla nám přišly následující příspěvky. 

Naše nemocnice 
Záleží nám na nemocnici v Novém 

Městě. Většina Žďáráku se tam narodila, je 
to nejdostupnější poskytovatel urgentní 
medicíny, diagnostiky, operativy. Také vý-
znamný zaměstnavatel. Zřizovatelem je Kraj 
Vysočina a rada města nemá žádnou pravo-
moc ovlivňovat chod organizace. V důsled-

ku nedohody lékařů a vedení nemocnice o 
výši odměn za služby, v souvislosti s nedo-
držováním zákoníku práce ohledně počtu 
přesčasových hodin byl vyhlášen od 1. 1. 
směnný provoz. Tzn. 2 nebo 3 standardní 
směny, žádné služby po běžné pracovní 
době. Logicky by dopoledne a odpoledne 
zůstalo k dispozici méně lékařů, takže by 
došlo k mnoha komplikacím, vč. omezení 
plánovaných operací a ambulantních vyšet-
ření. Den před Silvestrem došlo k dočasné 
dohodě. Díky patří všem stranám jednání. 
Akutní kolize byla zažehnána, ale nebezpe-
čí úpadku přetrvává. Investice do budov a 
přístrojového vybavení z Evropských fondů 
jsou potřebné a politici milují stříhání pá-
sek, zvl. před volbami. Ale i v rekonstruova-
ných odděleních a moderních ambulancích 
zanikne samovolně provoz kvůli nedostat-
ku lékařů a personálu, pokud se nezmění 
uvažování zřizovatele. Pokud nezajistí solid-

ní podmínky a odměny pro personál, budou 
nám stále odcházet za lepším. Za poslední 
dvě volební období nevznikl žádný kon-
cepční materiál. Jakýkoli dlouhodobější 
strategický plán krajského zdravotnictví, 
který by „naférovku“, jasně definoval, na co 
máme, co máme k dispozici a jak to nejefek-
tivněji využít. Nezpochybnitelné je zacho-
vání všech 5 bývalých okresních nemocnic, 
ale ty by měly mnohem více a těsněji spo-
lupracovat jako posádka jedné lodi, a ne si 
v historické rivalitě konkurovat. Užitečná by 
jistě byla jednotná základní pravidla. Jak to, 
že každá krajská nemocnice má jiné odmě-
ny za služby? Věřím, že se novému vedení 
kraje bude dařit nabrané manko stahovat a 
brzy dojde i na systémová, tzn. i nezbytně 
odvážná řešení. Každá struna se dá dlouho 
napínat, ale jednou praskne. Personální si-
tuace v krajském zdravotnictví je napjatá. 

 Radek Černý 

Radek Černý
ODS

radní a zastupitel
města Žďár nad 
Sázavou

Občanský pochod pro Aleppo prošel přes Českou republiku. 
Ve Žďáře se poutníci zastavili 24. ledna
V pondělí 9. ledna 2017 mezi 10.00 a 12.00 hodinou vstoupil u obce Petrovice na 
území ČR mezinárodní Občanský pochod pro Aleppo. Jedná se o mezinárodní po-
chod občanů z mnoha zemí hlavně Evropy do Sýrie, jehož cílem a smyslem je in-
spirovat mezinárodní společenství k tomu, aby zabránilo vyvražďování civilního 
obyvatelstva v Sýrii; soustředit pozornost mezinárodního společenství na dění v 
Sýrii a vytvořit tlak na ty, kteří mají moc rozhodovat o záchraně životů v místech 
konfliktu; a v neposlední řadě vyslat vzkaz Syřanům, že mezinárodnímu veřejné-
mu mínění na jejich životech a osudech záleží. Pochod iniciovala polská novinářka 
Anna Alboth. 

Pochod dorazil 15. ledna do Prahy, kde 
prošel za účasti místních občanů několi-
ka symbolickými místy. Ve stejný den se 
v klubu Meetfactory uskutečnila v rámci 
pochodu veřejná panelová diskuze na 
téma pomoci Sýrii. V pondělí 16. ledna 

se uskutečnilo shromáždění Svíčka pro 
Aleppo IV, které v rámci pochodu pořádá 
skupina Češi pro Aleppo na Hradčanském 
náměstí. I zde měli mít Pražané možnost 
se potkat s účastníky pochodu. Stejně 
jako 17. ledna, kdy pochod vyrazil z Prahy 

od Muzea směrem na Moravu. 24. ledna 
by měl pochod dorazit i do našeho města.  
Ubytování pro putující poskytne žďárská 
sokolovna a vedení města připravilo pro 
poutníky drobné občerstvení a horký čaj.

Do Brna pochod dorazí 28. ledna 2017 
a republiku opustí 2. února 2017 u Miku-
lova, kdy přejde do Rakouska. 

Pochod do Prahy dorazí ve dnech vý-
ročí smrti Jana Palacha a jeho účastníci 
uctí i jeho památku. K účasti na pochodu 
v aspoň krátkém úseku se již přihlásily 
stovky občanů ČR. Organizátoři rovněž 
předpokládají účast českých občanů na 
zmíněných doprovodných akcích i setká-
ní s občany během samotného pochodu. 

Do akce se zapojila řada občanských a 
církevních organizací i jednotlivců, kteří 
pomáhají se zázemím pochodu a ubyto-
váním účastníků. Symbolem pochodu se 
stala bílá vlajka, kterou účastníci v rámci 
pochodu nesou. Akci pořádá Civil march 
to Aleppo. Českou část pořádá Civil 
march to Aleppo: Czech republic. 

Uzávěrka aktuálního čísla zpravodaje 
proběhla dříve než průvod dorazil do Žďá-
ru nad Sázavou.

 (red)
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Vyrovnanost a závěrečný účet
Rozpočet musí být ze zákona vždy schválen 

jako vyrovnaný. Pokud městský rozpočet z ně-
jakých důvodů předpokládá, že příjmy budou 
nižší než výdaje, musí takový rozpočet uvádět, 
jak bude deficit krytý (nejčastější řešení je úvěr). 
„Důležitější tedy než faktická vyrovnanost je výsled-
né hospodaření města (přebytek/deficit). To uka-
zuje Závěrečný účet a podle posledních informací 
předpokládáme, že hospodaření města bude v řádu 
několika miliónů za rok 2016 v přebytku,“ sdělil mís-
tostarosta města Josef Klement. 

Poměr investic a provozních výdajů
Snaha stávajícího vedení města je zvyšovat 

podíl investic na úkor provozních výdajů. Jinými 
slovy snahou je zajistit v rozpočtu více peněz 
na budování infrastruktury (nové komunikace, 
hřiště, chodníky, parky, zateplení budov apod.). I 
když z ryze účetního hlediska to není přesné, do 
této kategorie (výdajů „investičního charakteru“) 
lze zahrnout i rekonstrukce silnic, technické in-
frastruktury sídlišť, veřejné osvětlení, renovace 
městských budov, parků apod. Důraz je kladen 
naopak na snižování provozních výdajů, aniž 
by byla dotčena kvalita služeb. Nástrojem této 
snahy je především revize (mnohdy ne zcela vý-
hodných) smluv z let minulých, např. na zimní 
a letní údržbu, sekání trávy, údržbu zeleně. „V 
tomto trendu bude rada města nadále pokračovat, 
úspory jsou milionové a z kvality služeb slevovat 
nebudeme,“ sdělil radní Martin Mrkos. Stranou 
nezůstávají ani běžné nákupy služeb nebo ma-
teriálu. V tomto směru připravuje radnice novou 
směrnici na zakázky malého rozsahu, která by 
toto úsilí měla přetavit v další redukci nákladů. 

Úvěr 
Slovo úvěr vyvolává v některých lidech až jistý 

pocit úzkosti. Něco nežádoucího a nepatřičného. 
Úvěr je však zcela běžný a rutinní nástroj finanč-
ního managementu a do určité úrovně je naopak 
výhodnější financovat své projekty (zejména ty 
dlouhodobé/infrastrukturní) úvěrem než vlastní-
mi penězi. „Hranici takové výhodnosti lze exaktně 
určit. Pro město je v dnešní době výhodné si vzít pro 
financování projektů úvěr, protože: Díky optimistic-
kému výhledu a důvěře v ekonomiku jsou úrokové 
sazby z úvěrů na historických minimech. Jinými 

slovy, peníze jsou dnes velmi levné, mnohdy levnější 
než vlastní zdroje. Banky se na město dívají jako na 
subjekt, jehož bonita je hodnocena jako velmi vyso-
ká. Jinými slovy, banky vnímají město jako subjekt, 
který nezkrachuje. Tento pohled podporuje i výbor-
ný rating A2 udělený městu prestižní ratingovou 
agenturou Moody´s,“ vysvětlil Klement.

Zadluženost
S úvěrem souvisí zadluženost, která se měří 

ukazatelem dluhové služby. Je to poměr uhraze-
ných cizích prostředků (úroků + jistiny) k příjmům 
rozpočtu. Jako kritická byla Ministerstvem financí 
stanovena hranice 30%. „Naše město má zatím vý-
hled pro rok 2017 jednociferné úrovně dluhové služ-
by cca 2%. Protože město má nízkou zadluženost, 
banky vnímají město jako nerizikového dlužníka – a 
nabízejí tak nízké, a pro nás velmi výhodné, úročení 
úvěrů,“ doplnil Mrkos.

Dotace
Město bude pokračovat ve snaze získávat pro 

své projekty peníze z dotačních programů Evrop-
ské unie či ministerstev a kraje. Dotace fungují ale 
tak, že výdaje projektu jsou proplaceny až zpět-
ně, po jeho dokončení. To znamená, že realizaci 
projektu si město zaplatí nejdříve samo a až pak 
přijdou peníze unie či jiného subjektu. Z tohoto 
důvodu je vhodné držet pro tyto účely dostateč-
nou „rezervu“.

Prostředky na investice a jejich
zhodnocení

Mimorozpočtový zdroj financí je tzv. Fond 
správy finančních prostředků. Lze si ho představit 
jako balík peněz, které jsou ryze penězi určenými 
na investice, nikoliv provoz. „V minulosti se tento 
fond naplnil penězi získanými z prodeje akcií a pri-
vatizace bytů. Byly to víceméně jednorázové příjmy 
a ty byly v minulých volebních obdobích z velké 
části spotřebovány, což ukazuje graf,“ vysvětlil Mr-
kos. Dnes jsou jediným vkladem do tohoto fondu 
dotace, které město získá, nebo převod finanč-
ních prostředků v případě kladného hospodaře-
ní města předchozího roku. „Nyní ještě nemáme 
za loňský rok hospodaření uzavřené, ale s největší 
pravděpodobností bude jistý vklad do tohoto fondu 
uskutečněn,“ doplnil radní Mrkos. „Do budoucna to 
znamená, že větší investiční akce budou (částečně) 
financovány úvěrem. Úvěry tak budou stále častě-

ji ekonomickou realitou rozpočtů města a je třeba 
je vnímat jako nástroj pro rozvoj města nikoli jako 
strašáka,“ doplnil Mrkos a dodal, že městu dnes 
prostředky Fondu správy finančních prostředků 
slouží k předfinancování projektů, u nichž dotace 
chodí až po jejich skončení. „Nyní pracujeme na 
možnostech jejich zhodnocení za úrokové sazby 
vyšší, než jsou sazby úvěrů! To je další, ekonomicky 
racionální a pragmatický důvod, proč využívat v 
rozumné míře úvěry,“ doplnil radní Martin Mrkos. 

Rozpočet v kontextu dalšího směřování města
Zastupitelstvo města schválilo 15. prosince 2016 rozpočet města pro rok 2017. Kromě shrnutí základních údajů rozpočtu v 
podbarvených rámečcích je na místě uvést několik podstatných bodů, které rámují tvorbu rozpočtu a filozofii, s níž rada města k 
tvorbě přistupuje, a co v kontextu toho lze očekávat v následujících letech. Základní principy, ze kterých rada vychází, jsou přístup 
řádného hospodáře, snižování provozních výdajů, zvyšování podílů investičních výdajů na celkové sumě výdajů a zásady dobré 
praxe finančního managementu.
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Vývoj zůstatku ve Fondu správy finančních prostředků (v mil. Kč)

Přehled k rozpočtu pro rok 2017
Příjmy  414338

financování  36180
celkem příjmy+financování  450 518
výdaje celkem  450 518

Příjmy detailně
daňové  301 819
nedaňové  53 662
kapitálové  23 000
dotace  30 857
z FSFP  5 000
financování přev. z 2016  4 076
splátky úvěrů  -7 896
úvěr   40 000
 450 518
Výdaje 
zemědělství  2 670
obchod, služby  1 085
doprava  54 748
vodní hospod.  7 333
školství   52 298
kultura  32 232
sport  28 723
zdravotnictví  1 413
bydlení  62 778
komunální služby  32 200
životní prostředí  25 295
sociální věci 16 913
bezpečnost  17 137
správa  88 693
finanční operace  27 000
 450 518

Částky jsou uváděny v tisících korunách.
 (red)

Finanční odbor Městského úřadu oznamu-
je, že na ztráty a nálezy byly v období měsíce 
prosince 2016 předány následující nálezy, 
u kterých není znám jejich majitel. Všechny 
ostatní převzaté nálezy byly předány skuteč-
nému majiteli.

Jedná se o: svazek klíčů nalezený na ulici 
Okružní, jeden klíč nalezený na parkovišti před 

budovou MěÚ, sportovní brýle zapomenuty 
na chodbě MěÚ, svazek klíčů nalezený na cyk-
listické stezce, mobilní telefon nalezený v ulici 
Dolní, mikina a brýle předáno z Českých drah, 
taška s hračkami předána z Českých drah, ces-
tovní taška s oblečením předána z Českých 
drah. 

Tyto nálezy budou po prokázání vlastnictví 

předány skutečnému majiteli. Seznam ostat-
ních nalezených věcí z minulých měsíců je zve-
řejněn na úřední desce a na facebooku města.

Bližší informace vám poskytne Alena Be-
nešová na tel. č. 566 688 146, e-mail: alena.
benesova@zdarns.cz  nebo osobně v kanceláři 
finančního odboru. 

 Odbor finanční

Ztráty a nálezy                                    

Diskutovali o výstavbě Centra sociálních služeb
Ve středu 14. prosince 2016 proběhlo v jídel-
ně Střední zdravotnické školy setkání vedení 
města s občany, tentokrát na téma výstavby 
Centra sociálních služeb. Setkání se účastnili 
především obyvatelé Dvořákovy ulice a ulice 
Smíchov, kde by mělo Centrum vzniknout. 

V prosinci byl zastupiteli města schválen 
Strategický plán sociálního začleňování pro ob-
dobí 2016 – 2019, který se zabývá především 
situací v lokalitě Žďár 3. Zde se, mimo jiné, v 
dnešní době nachází i azylový dům pro muže. 
Ten poskytuje dočasné ubytování mužům, kte-
ří se ocitli v tíživé životní situaci a nemají kde 
bydlet. Hlavním cílem služby je podpora jejich 
samostatnosti v běžných činnostech, jako je 
úklid, vaření či praní. „Ubytovaní musí dodržovat 
jasně daná pravidla bydlení a chování, jsou moti-
vováni k hledání zaměstnání a vlastního bydlení,“ 
přiblížil vedoucí sociálního odboru Petr Krábek. 
Pokud klient dodržuje pravidla, může v azylo-
vém domě bydlet až 12 měsíců. Ubytovaní však 
nepečují pouze o prostory azylového domu a 
jeho okolí. Pod jejich patronací jsou i přilehlé 
prostory nízkoprahového zařízení Denní cent-
rum pro děti na Okružní ulici, či hřiště v lokalitě 
„U Věžičky.“ Klienti pomáhají také v ostatních 
zařízeních sociálních služeb, a to ve formě drob-
né údržby, stěhování, malování apod. Krábek 
dodal, že v azylovém domě působí sociální pra-
covníci, kteří nepřetržitě dohlíží na dodržování 
pravidel nejen v domě, ale i jeho okolí. „Přesun 
azylového domu může mít pozitivní vliv na novou 
lokalitu, kterou její obyvatelé dnes označují za rizi-
kovou,“ dodal Krábek s tím, že v blízkosti budovy 
vznikne nový kamerový bod a bude zachováno 

zázemí asistentů prevence kriminality. Dále, díky 
novému Centru sociálních služeb, mohou být 
sociální služby města rozšířeny o noclehárnu a 
denní centrum, které zajišťují zázemí osobám 
bez přístřeší, a to především v mrazivých zim-
ních dnech.

Zástupci města, společně s městským ar-
chitektem a  odborem rozvoje a územního plá-
nování, hledali vhodnou lokalitu pro výstavbu 
Centra sociálních služeb několik měsíců. „Výběr 
vhodných pozemků se však postupně zužoval, a to 
především z důvodu nesouladu s hlukovou zátěží 
vyplývající z hygienických předpisů či Územním 
plánem města. Pozemek na Dvořákově ulici se 
nakonec jeví jako jediná možnost,“ vysvětlil výběr 
lokality místostarosta Josef Klement. „Jedná se 
však o modulovou stavbu, což v budoucnu umož-
ňuje její případný přesun do vhodnější lokality,“ 
doplnil. Území leží vedle trasy plánovaného ob-
chvatu. V budoucnu se tedy bude nacházet na 
okraji města.

Občané poukazovali především na to, že je-
jich lokalita je již dnes zatížená, má problémy 
s dopravní obslužností. Obavy mají i o zvýšení 
počtu osob s problémovým chováním a žádali 
vedení radnice, aby zvážilo umístění stavby do 
jiné, méně zatížené lokality. Sdělili, že si váží 
toho, že se toto společné setkání mohlo usku-
tečnit. Představitelé města vyzvali občany, aby 
si mezi sebou vybrali 3 své zástupce, se kterými 
bude radnice průběžně jednat.

Další setkání s veřejností na téma výstavby 
Centra sociálních služeb se uskuteční na jaře 
2017, kdy bude obyvatelům představena pro-
jektová dokumentace. Ta bude zpracována do 
konce března 2017.  Kateřina Navrátilová

Před Po

V průběhu srpna 2016 byly postupně opraveny některé čekárny na zastávkách městské hromadné dopravy, zde je napří-
klad přístřešek na zastávce Bezručova, U Pily. Doufáme, že nový nátěr vydrží co nejdéle bez nežádoucích ozdob amatér-
ských sprejerů.  (oks)

Veřejnému prostoru prospívají i drobné úpravy

Čistá Vysočina 2017
Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci pro-

jektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhla-
šuje IX. ročník úklidu prostranství u silnic 
našeho kraje s názvem: ČISTÁ VYSOČINA. 
Úklid veřejného prostranství a přírody na 
Vysočině proběhne ve dnech 10. až 23. 
dubna 2017. Pytle na sbíraný odpad budou 
k vyzvednutí stejně jako v loňském roce na 
odboru životního prostředí Městského úřa-
du ve Žďáře nad Sázavou u pracovnice Hany 
Daďourkové.

Důležité termíny:
• Termín přihlašování na akci a nahlášení 
sbíraného prostoru: 1. 1. – 28. 2. 2017.
• Pytle na odpad budou poskytovány zdar-
ma na kontaktních místech, o kterých bude-
te včas informováni.
• Svoz odpadků u silnic I., II. a III. třídy mimo 
obce zajišťuje Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny.
• V případě sběru odpadků v obci si nejdříve 
domluvte sběr a svoz s obecním úřadem.
• Akce nenahrazuje svoz domácího velkoob-
jemového odpadu.
• Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je 
nutné konzultovat s jejich vlastníkem.

„Vítáme pomoc každého, škol, pracovníků 
firem, neziskových organizací, obcí i jednotliv-
ců,“ sdělil Oldřich Sklenář z odboru regionál-
ního rozvoje Kraje Vysočina.

Elektronický přihlašovací formulář a další 
informace naleznete na www.kr-vysocina.
cz/cistavysocina. (red)
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Klasické párkové závody se díky dostatku 
sněhu v letošním roce konaly na všech čty-
řech městských základních školách. Všem 
zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho 
sněhové nadílky i do dalších ročníků.  (red)

Jarní prázdniny 2017 proběhnou 
ve  Žďáře nad Sázavou v  termínu od  20. 
února do 26. února 2017. Ve stejném ter-
mínu jako okres Žďár nad Sázavou budou 
mít jarní prázdniny i  následující okresy: 
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, 
Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhři-
mov, Třebíč, Kladno, Kolín, Kutná Hora, 
Písek, Náchod.  (red)

Studenti žďárského Biskupského gymnázia představili naše  
město za „velkou louží“
Téměř tři týdny patnáct nadaných stu-
dentů Bigy intenzivně studovalo anglič-
tinu a poznávalo Severní Ameriku. 

Největší část svého pobytu strávili v Ore-
gonu na severozápadním pobřeží USA, v 
hlavním městě Salem, kde se nachází part-
nerská škola Biskupského gymnázia, pres-
tižní Blanchet Catholic School. Jsou pro ni 
charakteristické nejen vynikající výsledky 
ve vzdělávací oblasti, ale také řada umělec-
kých aktivit, které nabízí svým studentům. 
Studenti Bigy tak měli mimo jiné možnost 
zúčastnit se závěrečného koncertu na ukon-

čení angažmá operní zpěvačky Carol Ann 
Manzi na této škole. Stali se také fanoušky 
školního týmu amerického fotbalu, který 
hraje nejvyšší středoškolskou ligu. 

Studenti každý den docházeli do výuky, 
aby si zdokonalili své znalosti angličtiny a 
rozšířili si obzory v některých odborných 
předmětech. Na celoškolním shromáždění 
představili svým americkým kamarádům 
naši zemi, naše město a svoji školu. Do své 
prezentace mimo jiné zahrnuli i nové pro-
pagační video Žďáru (Žďár nad Sázavou 
– hvězda Vysočiny) a vezli s sebou také 
spoustu informačních materiálů o Žďársku, 

které americké partnery velice zaujaly.  Ved-
le významných představitelů veřejné správy 
i samosprávy skupinu českých studentů a 
jejich pedagogů osobně navštívila i starost-
ka města Eugene. Byli  přijati také v Capitolu 
státu Oregon.

Ubytováni byli studenti v hostitelských 
rodinách. I po výuce si tak procvičovali an-
gličtinu a  také zblízka poznávali životní 
styl, zvyky a tradice svých nových přátel. 
Zúčastnili se oslav významných amerických 
svátků, např. Veterans Day a Halloweenu. 
Takřka v přímém přenosu mohli sledovat fi-
nále volby nového amerického prezidenta. 
„Velmi nás překvapilo, jak otevřeně jednotliví 
lidé vyjadřovali svůj názor na prezidentského 
kandidáta,“ dělí se o své dojmy jeden ze stu-
dentů. Při zpáteční cestě si udělali několika-
denní zastávku na východním pobřeží USA, 
aby zažili specifickou atmosféru největšího 
amerického města New York.

Jedinečné partnerství s americkou Blan-
chet Catholic School se zástupcům Bigy 
podařilo rozšířit ještě o další oregonskou 
střední školu - Marist Catholic High School. 
Na příští školní rok tak připravují v pořadí již 
druhou návštěvu amerických partnerů v na-
šem městě. „Oregon je země s překrásnou 
přírodou. V době naší návštěvy jsme vyjíž-
děli na nezapomenutelné výlety do hlu-
bokých lesů na proslulé vodopády,“ sdělila 
jedna ze studentek.  Bigy, Iveta DlouháŠkolní tým amerického fotbalu, který hraje nejvyšší středoškolskou ligu.  Foto: archiv Bigy
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Moderní technologie jsou běžnou součástí  
vzdělávání v Mateřské škole Žďár nad Sázavou

Mateřská škola  Pohádka na Brod-
ské ulici se již v roce 2012 zapojila do 
projektu Hodina H, který podporoval 
zavedení multimediálních pomůcek do 
předškolního vzdělávání, a získala jako 
první z mateřských škol interaktivní 
tabuli. Poté, v roce 2014 se s ostatními 
mateřskými školami v příspěvkové or-
ganizaci Mateřská škola Žďár nad Sá-
zavou zapojila do projektu s názvem 
Podpora profesního rozvoje pedago-
gických pracovníků MŠ Žďár nad Sá-
zavou, kde kromě vzdělávání v oblasti 
pedagogické diagnostiky byla hlavním 
přínosem interaktivní televize s doty-
kovým perem, kterou využívají nejen 
učitelky k prezentacím na probíraná 
témata, ale především děti. Práci na in-
teraktivní televizi zvládají všechny děti 
bez rozdílu věku. Nejmladší děti si na ni 
rády kreslí, hrají pexeso nebo využívají 
jednodušší výukové programy. Pro star-
ší děti a předškoláky jsou připravené 
programy, které je systematicky připra-
vují na vstup do základní školy.

Výukové programy si tvoří samy 
učitelky k probíraným tématům a přes 
sdílené prostředí, které bylo vytvořeno 
také v rámci projektu, je na internetu 
mohou navzájem využívat všechny uči-
telky MŠ ve Žďáře nad Sázavou.

Interaktivní televize nám do ma-
teřské školy přinesla novou, pro děti 
velice atraktivní, zajímavou a moderní 
technologii ve výuce dětí předškolního 
věku.

     
 Lucie Čapková a Radmila Ondráčková

Děti si užily párkové 
závody

Hotel Tálský mlýn – v recepci hotelu 
jsme k 1. 1. 2017 přešli na nový SW uby-
tovací program vč. HW vybavení, obsa-
zenost hotelu v roce 2016 byla 51,25 % 
(v roce 2015 byla 43,28 %), což předsta-
vuje nárůst o téměř 8 %, provedli jsme 
řadu úprav a vylepšení, hlavně výměnu 
všech podlahových krytin ve 2. NP, v le-
tošním roce předpokládáme dokončit 
výměnu podlahových krytin ve zbýva-
jících částech hotelu. 

Hotelový dům Morava – obsazenost 
hotelového domu v roce 2016 byla 
89,77 % (v roce 2015 byla 73,13 %), což 
představuje nárůst o více než 16 %, v 
posledních měsících roku jsme začali 
s výměnou třicet let starých podlaho-
vých krytin a zařízení části pokojů ve 3. 
patře, opravili jsme vzduchotechniku 
ve společných sociálních zařízeních a 
instalujeme zabezpečovací zařízení v 
části budovy, kde pronajímáme prosto-
ry sloužící podnikání, v letošním roce 
chceme pokračovat ve výměně pod-
lahových krytin a zařízení pokojů ve 4. 
patře.

Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Čes-
ká pojišťovna) – v posledních měsících 
roku 2016 proběhla rekonstrukce so-
ciálních zařízení v 6. a 7. patře, v letoš-
ním roce se předpokládá rekonstrukce 
dalších sociálních zařízení v nižších 
patrech budovy, zájemci o pronájem 
prostor sloužících podnikání sledujte 
naše webové stránky nebo volejte na 
telefonní číslo 603 228 148.

Relaxační centrum – v roce 2016 jsme 
zaznamenali zatím rekordní návštěvu 
191 tisíc platících i neplatících klientů (v 
roce 2014 – 164 tisíc a v roce 2015 – 181 
tisíc), v letošním roce chceme v reakci 
na zvyšující se  provozní náklady řešit 
se zřizovatelem možné úspory vody a 
využití odpadního tepla, dále je v řešení 

oddělení části s fény od recepce vzhle-
dem k velké hlučnosti,  sledujte naše  
webové stránky www.bazenzdar.cz 

Zimní stadión – rozpis veřejného brus-
lení a aktuální rozvrhy hodin sledujte 
na našich webových stránkách www.
sportispo.cz v sekci zimní stadión, pří-
padné dotazy směrujte na vedoucího 
úseku sportu nebo ředitele.

Fotbalový stadión – od začátku ledna 
se pomalu rozbíhá využití hřiště s umě-
lým povrchem, zájemci o pronájem vo-
lejte na telefonní číslo 734 760 598.

Lyžařské tratě – na začátku ledna nám 
konečně napadl sníh, takže postup-
ně upravujeme všechny tratě, kde lze 
úpravu provést, letošní začátek roku 
zatím vypadá, že si konečně běžkaři 
přijdou na své, na pokrytí nákladů na 
úpravu běžeckých tratí používáme čás-
tečně dotaci z Krajského úřadu Kraje 
Vysočina.

Hledáme právě vás! Příspěvková or-
ganizace SPORTIS přijme ihned na do-
hodu o provedení práce (DPP) pokoj-
ské a recepční (zástup za dovolenou 
a nemoci) na hotelový dům Morava a 
hotel Tálský mlýn. Od dubna přijmeme 
na autokempink Pilák zaměstnance na 
pozici údržby a sečení trávy (DPP). Zá-
jemci volejte vedoucí úseku služeb na 
736 267 268.
Dále přijmeme od dubna na dohodu 
o pracovní činnosti (DPČ) zaměstnan-
ce na pozici správce tenisových kurtů.  
Zájemci o informace volejte vedoucího 
úseku sportu na tel.číslo 737 203 054.

Ostatní aktuální informace naleznete 
na našich webových stránkách  www.
sportispo.cz . 

 
 Vladimír Kovařík

Zachránila ho před mrazem
Na služebnu MP oznámila občanka města, 

že se v průchodu do atria na náměstí Repub-
liky v ZR 1 nachází zřejmě podnapilý muž, asi 
bezdomovec. Vzhledem k mrazivému počasí 
měla oznamovatelka obavy, aby nedošlo k 
jeho umrznutí. Na místo se neprodleně do-
stavila hlídka MP, která zjistila, že se jedná o 
46–tiletého opilého bezdomovce. Strážníci 
mu poskytli první pomoc, včetně použití ter-
mofólie pro stabilizaci tělesné teploty. Vzhle-
dem k jeho zdravotnímu stavu bylo nutné na 
místo přivolat rychlou záchrannou službu, 
která poté muže odvezla k dalšímu ošetření do 
nemocnice.

Poctivý nálezce
Den před vánočními svátky oznámil občan 

bytem v Bohdalově, že při návštěvě Žďáru n/S. 
nalezl v prostoru před Raiffeisen bankou peně-
ženku s osobními doklady a finanční hotovostí 
ve výši asi 5000 Kč. Tento nález poté odevzdal 
na služebnu MP. Následně se asi za půl hodiny 
dostavila na MP žena ve věku 65 let, která při-
šla oznámit ztrátu své peněženky s doklady a 
fin.hotovostí. Po nezbytných úkonech směřují-
cích k ověření, zda nalezená věc patří skutečně 
poškozené ženě, jí byly nalezené věci vráceny 
zpět. Tímto bychom chtěli ještě jednou podě-
kovat občanovi, jak se v dané situaci zachoval 
a nalezenou věc odevzdal. 

Nevhodné chování na nádraží
V souvislosti s přijatými oznámeními od 

občanů na služebnu, nebo při preventivních 
kontrolách v blízkém okolí nádraží ČD včetně 
haly pro cestující, řeší hlídky MP často nevhod-
né chování některých nepřizpůsobivých osob 
v těchto prostorách. Jedná se zejména o vzbu-
zování veřejného pohoršení, požívání alkoho-
lických nápojů, obtěžování cestujících apod. V 
současné době je situace o to horší, že vlivem 
velmi mrazivého počasí se v těchto prostorách 
shromažďují více než jindy problémové oso-
by, bezdomovci apod. To, že se někteří chtějí 
alespoň ohřát, chápeme, ale není možné, aby 
jejich chování bylo na úkor slušných občanů, 
kteří zde čekají na vlaková nebo autobusová 
spojení. Hlídky MP budou ve spolupráci s pra-
covníky bezpečnostní agentury a Policií ČR 
tyto prohřešky některých osob  i nadále řešit v 
rámci svých kompetencí.

Slaměný betlém se stal noční atrakcí
Po dobu adventu a Vánoc, kdy byl na nám.

Republiky před radnicí instalován slaměný 
betlém a další vánoční výzdoba, měly hlídky 
MP v tomto směru za úkol i zvýšený dohled 
daného místa, aby nedošlo k jeho případnému 
poškození. Místo bylo monitorováno i měst-
ským kamerovým systémem. Je třeba konsta-
tovat, že jen v několika málo případech, a to 
zejména v nočních hodinách, upozorňovaly 
hlídky MP některé osoby, které měly snahu se 
s některými postavami slaměného betlému 
více „sbližovat“, na nevhodnost jejich chování.  
Lze tedy konstatovat, že prakticky k žádnému 
zásadnímu poškození tohoto díla nedošlo, ne-
boť převážně si ho občané jen fotografovali.

Městská policie 
informuje

SPORTIS informuje

Kloboučku, hop! Přijďte si hrát do muzea
Od 31. ledna do 19. března 2017 mů-

žete v Regionálním muzeu města Žďáru 
nad Sázavou zavzpomínat na hry a hračky 
z 50. – 80. let 20. století. Ve vitrínách uvidí-
te panenky i plyšáky, autíčka i stavebnice, 
deskové stolní hry i hlavolamy. Když vás z 
toho všeho přepadne neodolatelná chuť 
si hrát, můžete si některé z her a hraček 
vyzkoušet. A koho hraní unaví, tomu pro-
mítneme pěknou pohádku! Těšíme se na 
vás v hlavní muzejní budově na žďárské 
Tvrzi.  Stanislav Mikule

Přijďte si do muzea hrát. Foto: Kamila Dvořáková
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Nepřehlédněte
Odklízení sněhu
V průběhu ledna se v dotazovně Měst-
ského úřadu, ale i na Facebooku začaly 
množit stížnosti na odklízení sněhu. Je 
třeba si ale uvědomit, že sníh v takovéto 
míře napadl po několika letech a že se 
nám tedy může zdát, že se situace opro-
ti loňsku změnila. Pravda je ale taková, 
že údržbě místních komunikací se stejně 
jako v předešlých letech věnuje stejná 
firma a práce probíhají klasicky podle 
plánu zimní údržby pro období 2016 - 
2017. Plán zimní údržby je možné nalézt 
na webových stránkách města. V případě, 
že chcete nahlásit problémy s vývozem 
sněhu, zpoždění či jakýkoli jiný problém 
týkající se zimní údržby místních komu-
nikací, obraťte se prosím na pana Josefa 
Pitku, který je odpovědným pracovní-
kem pověřeným řízením zimní údržby 
místních komunikací - telefon: 566 622 
740, 606 630 638. Závady ve sjízdnosti a 
schůdnosti je možno hlásit též na služeb-
nu městské policie (566 622 588), která 
závady předá pověřeným osobám.

Dotační programy pro rok 2017
Žadatelé si v roce 2017 mohou po-

žádat o dotaci v následujících progra-
mech: Kultura 2017, Volný čas 2017, 
Sport 2017, Organizovaný sport dospě-
lých 2017, Sportoviště 2017, Prezenta-
ce Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017, 
Dotace pro poskytovatele sociálních, 
zdravotních a prorodinných služeb a 
Dotace pro podporu spolkové činnosti 
v sociální a zdravotní oblasti. Jednot-
livé výzvy a žádosti dotačních progra-
mů jsou vyvěšeny na stránkách města 
www.zdarns.cz, kde jsou rozepsány 
podmínky poskytnutí dotací v daných 
oblastech. Pozor, některé termíny pro 
podání žádostí končí již 31. ledna 2017. 

Blíží se rekonstrukce Kina Vysočina
Žďárské Kino Vysočina čeká v letošním 
roce další etapa modernizace. Přestavba 
se bude týkat vnitřních instalací vodo-
vodu a kanalizace. Diváci se ale dočkají i 
bezbariérového přístupu, nových seda-
ček a sociálního zařízení. Celková cena 
investice města by se měla pohohybo-
vat kolem jedenácti milionů korun. Kvůli 
rekonstrukci se kino na několik měsíců 
zavře, a to již od 1. února 2017. Znovuo-
tevření se předpokládá začátkem srpna 
2017.  Diváci se po rekonstrukci mohou 
těšit například na variabilní sezení, a to 
nejen v pohodlných sedačkách, ale i vět-
ších boxech.  (red)

Chaos v dopravě, nefungují komunikační sítě, vodovod, kanalizace či rozvod tepla. 
Takový je scénář totálního výpadku elektřiny, tzv. blackoutu. Zkušenosti ze zahraničí 
ukazují, že se jedná o reálné nebezpečí, které se nevyhýbá ani těm nejvyspělejším ze-
mím. Co to tedy blackout je a jak se na něj  alespoň v základu připravit?

Pojmem blackout označujeme rozsáhlý výpa-
dek dodávek elektrické energie na velkém území 
po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne 
velké množství obyvatel. Informace, že se jedná 
o skutečný blackout se všemi možnými důsled-
ky a dopady, může veřejnost obdržet postupně, 
se zpožděním - dle vývoje situace. Délku trvá-
ní do obnovy dodávky energií nelze s určitostí 
předvídat. Závažný výpadek elektrické energie 
může znamenat ohrožení průmyslové výroby, 
dopravních systémů, omezení nebo přerušení 
dodávek pitné vody, plynu a tepelných energií, 
omezení telekomunikačního provozu a provo-
zu výpočetních systémů, ale také zvýšení počtu 
negativních sociálních jevů, např. různých druhů 
kriminality. Měl by dopady i na peněžní trh z dů-
vodu nefunkčnosti bankomatů a na zásobování 
potravinami. Pokud dojde k výpadku elektřiny a 
nejedná se o plánovanou odstávku, je potřeba 
zjistit, o jaký druh výpadku se jedná (lokální nebo 
rozsáhlý). Mezi základní ukazatele toho, že se 
jedná pouze o lokální výpadek el. proudu, patří: 
osvětlenost okolních obcí nebo městských částí, 
stálé vysílání lokálních rádií, pohyb elektrických 
vlakových jednotek po železniční trati. Vždy je 
vhodné si zapnout rádio. Další informace můžete 
také během několika hodin najít na úřední desce 
městského úřadu. 

Nejdůležitější části příprav na blackout a jiné 
mimořádné události (např. povodně) je vytvo-
ření si dostatečných zásob potravin a vody. Tyto 
zásoby by měly postačit minimálně na 3 dny pro 
všechny členy domácnosti, a to včetně všech do-
mácích mazlíčků. Obecně lze doporučit trvanlivé 
potraviny, které jsou vhodné k rychlé přípravě a 
které běžně v domácnosti využijete i v případě, 
že blackout nenastane, jako např.: konzervy a 
zavařeniny, paštiky, fermentované nebo sušené 
maso, trvanlivé mléko, sušenky, čokoláda, ener-
getické tyčinky, sušené ovoce, oříšky, cukr, med, 
sirup apod. V případě, že budete mít k dispozici 
funkční vařič a vodu, můžeme navíc doporučit 
např.: těstoviny, luštěniny, rýže, brambory, čaj, 
káva, olej, sůl, cibule, česnek apod. Vždy je nutné 
potraviny vhodně skladovat, pozorně sledovat 
dobu jejich trvanlivosti a podle potřeby je pravi-
delně obměňovat.

Výpadek el. energie vyřadí z provozu napros-
tou většinu kuchyňských sporáků. V tomto směru 
mají výhodu osoby, které mohou využít k ohře-
vu vody a jídla kachlová kamna a jiná zařízení 
na tuhá paliva. Vhodnou alternativou může také 
být campingový vařič. Důležité je mít v tomto 
případě zajištěnou dostatečnou zásobu paliva a 
zápalek (zapalovačů). K přípravě jídla lze využít i 
domácí gril. Z důvodu omezené dodávky vody je 
vhodné použít pro servírování jídla jednorázové 
nádobí (papírové, plastové). Také je vhodné si 
vytvořit dostatečnou zásobu hygienických pro-
středků, mezi kterými by Vám určitě neměly chy-
bět: jednorázové vlhčené ubrousky, dezinfekční 
gel na ruce, dezinfekční prostředek, tablety a 
roztoky na dezinfekci vody, pytle na odpadky, 
apod. Návštěva lékárny může být v dané situaci 
velmi problematická, proto si raději dopředu za-
jistěte dostatečnou zásobu léků a zdravotnického 
materiálu. Především si připravte: specifické léky, 
které obvykle užíváte, běžné léky (proti horečce, 
průjmu, bolesti apod.), obvazy, dezinfekční pro-
středky, vitamínové tablety apod. Mezi další dů-

ležité vybavení, které je vhodné mít připraveno, 
rozhodně patří: přenosné svítilny (nejlépe čelov-
ky s LED diodami nebo svítilny s dynamem - „na 
kliku“) a zásoba baterií, popř. chemické světlo, 
spací pytle, teplé zimní oblečení, deky, radiopři-
jímač s bateriemi (lze využít krátkodobě i rádio 
v automobilu nebo mobilním telefonu) nebo s 
dynamem –„na kliku“, finanční hotovost alespoň 
na tři dny provozu domácnosti (lze očekávat ne-
funkčnost bankomatů a elektronického bankov-
nictví), alespoň z poloviny plnou palivovou nádrž 
v automobilu (nebo zásobu paliva v kanystru nej-
méně na 100 km jízdy).

Při blackoutu dojde pravděpodobně i k vý-
padku telekomunikačních a datových sítí. Z toho-
to důvodu je vhodné si vytvořit „Plán rodinné ko-
munikace“, tzn. domluvit se svými blízkými, kde 
se sejdeme, když blackout nastane, případně ja-
kým způsobem si dáme vědět, že jsme v pořádku. 
V takových situacích je vždy vhodné informovat 
své okolí (sousedy, kolegy v práci) o tom, kde se 
budete nacházet, a to pro případ, že by Vás někdo 
z vašich blízkých hledal. 

Jaká opatření mohou být v případě vzni-
ku blackoutu přijata v České republice?

V případě, že by taková mimořádná událost ve 
značném rozsahu ohrožovala životy, zdraví, ma-
jetek a životní prostředí, může být vyhlášen ně-
který z krizových stavů. V této souvislosti mohou 
být přijímána orgány státní správy tzv. krizová 
opatření, která spočívají např. v omezení pohybu 
a pobytu osob na vymezeném území, práva po-
kojně se shromažďovat apod. Může být nařízena 
např. evakuace osob, pracovní povinnost nebo 
pracovní výpomoc.

Co dělat, když nastane blackout?

Odpojte všechna elektrická zařízení od sítě, 
aby při obnovení dodávek el. energie nedošlo k 
opětovnému výpadku z důvodu přetížení sítě. 
Nechte zapnuto jedno svítidlo nebo radiopři-
jímač (ověření, zda již byla dodávka el. energie 
obnovena). Vytvořte si zásobu vody z vodovod-
ního potrubí (např. i ze splachovací nádržky WC). 
Takto získanou vodou rozhodně neplýtvejte. Má-
te-li možnost, zásobte se pitnou vodou ze studní 
nebo pramenů v okolí s ověřenou kvalitou vody. 
Pokud zrovna prší, snažte se zachytit co nejvíce 
dešťové vody do nádob..

Pro účely splachování toalety udržujte např. 
ve vaně zásobu užitkové (příp. použité) vody. 
Pokud to není možné, provizorním řešením je 
použití pytlů na odpadky vyrobených z odol-
ných materiálů (používaných např. na stavbách) 
a nějaký druh steliva (pro domácí zvířectvo, popř. 
písek, hlínu apod.). Vak (pytel) umístěte do WC 

mísy nebo do kbelíku. Na dno přidejte stelivo. Po 
každém použití přidejte další vrstvu steliva. Z dů-
vodu následné manipulace dbejte na přiměřený 
objem (hmotnost) naplněného pytle. Důkladně 
utěsněte a bezpečně uložte ve venkovních pro-
storách.

Pokuste se získat informace o situaci a o 
prognóze vývoje z médií. Pokud nemáte k dispo-
zici rádio na baterie, využijte rádio v autě, popří-
padě se zeptejte sousedů, ale NIKDY si pro infor-
mace nevolejte na tísňové linky.

Vytvořte si dostatečnou zásobu potravin, 
navštivte co nejdříve nejbližší obchod. Nenaku-
pujte zbytečně velké zásoby a jídlem rozhodně 
neplýtvejte! Lze předpokládat, že budou fungo-
vat některé hypermarkety (ty, které mají náhrad-
ní zdroje) a také malé prodejny nebo stánky (ty, 
které nejsou závislé na elektronické evidenci 
prodeje). V případě, že nemáte vůbec žádné zá-
soby, požádejte o pomoc sousedy a příbuzné. K 
nouzovému osvětlení použijte přenosné svítilny, 
svíčky používejte jen v krajním případě a pouze 
pod neustálým dozorem. Jako nouzové osvětlení 
lze použít např. i blikačku z jízdního kola, displej 
tabletu apod.

Je pravděpodobné, že vytápění brzo přestane 
fungovat. Proto v zimním období uvážlivě hospo-
dařte s teplem, tzn. zbytečně nevětrejte, ucpěte 
všechny škvíry pod dveřmi a okny. Zdržujte se, 
pokud možno, v jedné místnosti bytu či domu.  
Máte-li tu možnost, zvažte odjezd na chalupu 
nebo chatu, pokud zde můžete vytápět tuhými 
palivy. Další možností je přesun k příbuzným, po-
kud mají rodinný dům s vytápěním tuhými palivy.

Šetřete pohonnými hmotami ve svém vozid-
le, většina čerpacích stanic bude mimo provoz. 
Při cestování autem věnujte zvýšenou pozornost 
průjezdu vozidel záchranných složek a vozidel 
pracovníků energetických služeb.

Co nedělat, když nastane blackout?

Nevolejte zbytečně na linky tísňového vo-
lání (112, 150, 155, 158)! Tyto linky neslouží 
jako informační služba veřejnosti, proto je po-
užívejte jen v případě stavu ohrožujícím život.

Nepoužívejte ke svícení svíčky, pokud už jste 
nuceni je použít, tak pouze s největší opatrností! 
Neotevírejte zbytečně dvířka lednice a mrazáku! 
Čím méně je budete otevírat, tím déle vydrží 
vaše jídlo poživatelné. Necestujte zbytečně, na 
ulicích budou vznikat dopravní nehody a násled-
né zácpy. Počítejte také s tím, že řada spojů ne-
pojede, popřípadě budou mít značné zpoždění. 
Neriskujte zbytečně své zdraví! Výpadek proudu 
značně vytíží složky integrovaného záchranného 
systému, proto k Vám pomoc může dorazit s větší 
časovou prodlevou. Z tohoto důvodu se snažte 
vyvarovat činností, při kterých hrozí větší riziko 
zranění.

Slovo na závěr: 
Blackout je sice méně pravděpodobná, ale na-
prosto reálná hrozba a bylo by hrubou chybou 
toto nebezpečí podcenit či ignorovat. Základem 
úspěchu přežití (nejen) této krizové situace je 
odpovídající vlastní příprava občanů, protože 
připravení lidé, kteří nespoléhají pouze na vnější 
pomoc státu, obce nebo sousedů, budou ve velké 
výhodě. Státní nouzový systém hospodářských 
opatření není neomezený, jeho aktivace může 
trvat dva až tři dny a bude fungovat pouze při 
zachování distribuční infrastruktury a složek za-
jišťujících jeho činnost. 
Zdroj: www.krizport.firebrno.cz  

 Krizové řízení MěÚ Žďár nad Sázavou

Blackout v Česku: Stoprocentně nebudeme připraveni nikdyHistorie vzniku znaku města Žďár nad Sázavou
Nejstarší znak městečka Žďár vycházel 

z erbu pánů z Lichtenburka a pánů z Lipé, 
ochranné vrchnosti žďárského kláštera (za-
loženého r. 1252): Ve zlatém poli pod čer-
veným kaprem dvě zkřížené černé čtyřsuké 
ostrve.

Když kardinál František z Ditrichštejna 
povýšil privilegiem z 11. června 1607 Žďár 
na město, polepšil mu znak přidáním vinař-
ských nožů (zvaných také famfule) ze svého 
rodového erbu a stříbrných kuželů ze znaku 
olomouckého biskupství; kapr byl ze štítu 
odstraněn.

Téměř po sto letech byl znak města Žďá-
ru znovu polepšen, a to císařem Leopoldem 
I. listinou z 21. května 1704 potvrzující měst-
ská privilegia a polepšující městskou pečeť. 
Polepšení znaku bylo provedeno morav-
ským zemským hejtmanstvím dne 8. čer-
vence 1706 a potvrzeno privilegiem císaře 
Josefa I. ze dne 22. února 1707. Pravou po-
lovinu čtvrceného štítu tvoří znak z r. 1607, 
levou pozměněný znak opata (slezská orlice 
s kunštátským štítkem na prsou odkazuje 
na ochrannou vrchnost kláštera – knížata z 
Minstrberka, W na jméno opata Vejmluvy) 
a konventu žďárského kláštera (P. Marie u 
studny). Díky vysokému počtu polí a figur je 
žďárský znak druhým nejsložitějším znakem 

v České republice (prvním je znak Plzně).
V roce 1971 se Městský národní výbor 

Žďáru nad Sázavou rozhodl užívat velký a 
malý městský znak, přičemž tím velkým je 
myšlena jeho poslední verze, menším znak 

z r. 1607.
V roce 2016 nechal Městský úřad Žďár 

nad Sázavou upravit digitální formát zna-
ku města do heraldicky správné podoby 
znaku. Jednalo se zejména o přesný vzhled 
zkřížených ostrví, Panny Marie u studny v 
náručí s Ježíškem bez žezla, vyobrazení jed-
notlivých atributů v šikmo děleném poli bez 
překryvu a sjednocení barev. Podoba znaku 
města nyní odpovídá heraldickému popisu 
z doby jeho vzniku a je sjednocena např. 
s již správnou podobou znaku na fasádě 
Staré radnice. Autorem původní i upravené 
digitální podoby znaku města je žďárský vý-

tvarník Václav Mach Koláčný.
Podle §34a zákona 128/2000 Sb. mohou 

jiné subjekty užívat znak obce jen s jejím 
souhlasem. Povolení k užití znaku obce 
uděluje po projednání Rada města Žďár nad 
Sázavou.
Ilustrace: Kamila Dvořáková, Regionální 
muzeum města Žďáru nad Sázavou
Digitální znak města: Václav M. Koláčný

 Stanislav Mikule, 
 Regionální muzeum města
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Opisy v letošním roce zahájíme s Pamětní 
knihou obce města Žďáru a připomeneme 
si události roku 1947. 
Zima 1946-47: Zima 1946-47 byla dlouhá a 
krutá. Po silných holomrazech přišla sněhová 
záplava. Průměrná teplota v lednu 1947 -5,8°C, 
v únoru -6,7°C. Nejnižší teplota v lednu -27°C. V 
únoru sněžilo po 14 dnů a napadlo tolik sněhu, 
že bylo nařízení odklízení sněhu pracovní povin-
ností od 16 do 60 roků. Sníh zůstal ležeti až do II. 
polovice března. Vlaky se pozdily, doprava moto-
rovými vozidly vázla. Byly poruchy v elektrickém 
proudu a v hutní a uhelné těžbě. Byly velké obavy 
z povodní při náhlém tání a dobrovolné hasičské 
sbory a samaritské čety byly připraveny pro pří-
pad povodní a záplav. Pernatá zvěř velmi trpěla 
mrazy a dravci, ze zajíců zůstali jen nejsilnější a 
nejzdravější jedinci. Jarní polní práce začaly hod-
ně opožděně. Do polí se vyjelo až v II. polovině 
dubna. Zemědělci museli napnouti všechny síly, 
aby setí a sázení včas skončili. Jim velmi ochot-
ně pomáhaly pracovní brigády, ze strojních dílen 
opravili stroje, jiní pomáhaly při polních pracích. 
Mnoho ozimu vyhynulo, ovocné stromy poško-
zeny. To však nijak neodradilo naše zemědělce a 
pilně vysazovali stromky náhradní, ba někteří za-
kládali nové ovocné sady. 
Mnoho plesů: V letošním masopustě bylo pořá-
dáno mnoho plesů. Nic nevadilo značně zvýšené 
vstupné, návštěva byla velká, hodně se pily alko-
holické nápoje, zvláště likéry, takže útrata byla 
značná. V pondělí po zábavě nepřišla část dělnic-
tva, hlavně nejmladšího, do práce, pracovní vý-
kon byl značně menší. Vláda, aby zaručila splnění 
dvouletého plánu, doporučila omezení zábav. 
MNV měly povolovati zábavy jen před dny pra-
covního klidu. ONV nařídil, aby pro plesy, věnečky 
a pod. zábavy v době od 1.1. do 15.3.1947 byla 
povolena prodloužená uzavírací hod. do 3 hod. 
ráno každému pořadateli jen jednou. Výnosem 
zakázal mládeži do 16 let účast na každé zábavě, 
na jejímž pořadu je tanec obecenstva. Rozhod-
nutí toto se stalo z důvodu veřejného pořádku a 
veřejné mravopočestnosti.
Odkaz paní Barbory Smejkalové: O Barboře 
Smejkalové z Města Žďáru přinesla Gelova Bílá 
kronika 3.4.1947v rozhlase zprávu o jejím krás-
ném činu. Ve svých 82 letech odkázala tato paní, 
vdova po továrníku, svou krásnou vilu se zahra-
dou a parkem i přilehlými budovami Okresní péči 
o mládež ve Městě Žďáře a sama se odstěhovala 
do nájmu. Dárkyně byla po mnoho let pracovnicí 
OPM a podporovatelkou Dětského domova. Do 
vily zavedeno v r. 1946 ústřední topení, místnos-
ti upraveny pro účely OPM a DD, vně upravena 
vila a okolí, zahrada zelinářská i ovocná zařízena 
pro účely ústavu. V týdnu „Dětské radosti“ 22. 6. 
1947 umístěna na vile pamětní deska s nápisem: 
“Nadační dům manželů Josefa a Barbory Smejka-
lových darovaný Okresní péči o mládež v Městě 
Žďáře 29. 4. 1946.“ Ve vile může býti umístěno 18 
dětí osiřelých, nemanželských, se zanedbanou 
výchovou, neb rodičů zaměstnaných.
Výroba kovového zboží v Zámku Žďáře: Firma 
J. J. Rousek v Zámku Žďáře vyrábí všeho druhu 
rybářského náčiní, zámky a zvláště zednické lžíce, 
které dnes lisují z jednoho kusu. Zlepšila se jakost 
lžic, cena se snížila o 20 %, také váha snížena. Při 
výrobě užívá se zemního plynu z jižní Moravy 
pro rychlé vyhřívání materiálu. Lžíce vyváží se do 
Švédska, Holandska, Palestiny, Egypta , Francie aj.
Síťkování: Síťkování rozšířilo se opět po celé Čes-
komoravské vysočině. Střediskem je Město Žďár. 
Vyrábí se rukavice, punčochy, šály, volejbalové 
sítě, síťky na vlasy, záclony, stolní pokrývky aj. Vý-
robky tyto se vyvážejí hlavně do severských států. 
Při menším sice výdělku umožňuje se ženám, aby 
se mohly věnovati i domácnosti a dětem.
 Opis: Marie Linhartová

Z historie města

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni  
12. ledna 2017 celkem 21 350 občanů ČR 
přihlášených k trvalému pobytu. 

(Statistika: prosinec 2016 - 21 368, listo-
pad 2016 - 21 383, říjen 2016 - 21 392, září 
2016 - 21 429, srpen 2016 - 21 455, červenec 
2016 - 21 460, červen 2016 - 21 476, květen 
2016 - 21 483, duben 2016 - 21 489, březen 
2016 - 21 506,  únor 2016 - 21 497, leden 
2016 - 21 511, leden 2015 - 21 629 občanů)

Děti narozené v listopadu 2016
a dodatečně v říjnu 2016

Ema Kántorová              31. 10. ZR 4
Ondřej Kliment    1. 11. ZR 1
Jakub Kliment    1. 11. ZR 1
Tomáš Srnský               3. 11. ZR 5
Jakub Mrkos   8. 11. ZR 6

David Stehlík   11. 11. ZR 6
Daniel Stehlík  11. 11. ZR 6
Daniel Karásek              16. 11. ZR 4
Emil Janovský               17. 11. ZR 6
Sabina Čápová  20. 11. ZR 3
 
Životní jubilea v únoru 2017
Aulická Marie     1. 2. 85 let ZR 1
Dymák Jaroslav     2. 2. 85 let ZR 1
Novotná Soňa               7. 2. 90 let ZR 3   
Běhal Josef 9. 2. 80 let ZR 3
Melichar Oldřich          12. 2. 90 let ZR 1
Hromádko Josef     13. 2. 80 let ZR 7
Nováková Božena    16. 2. 80 let ZR 1
Pospíšilová Božena         23. 2. 91 let ZR 1
Neubauer Jiří              25. 2. 80 let ZR 1
Musilová Anežka            26. 2. 95 let ZR 1  

 
 Srdečně gratulujeme!

Volejbalový oddíl TJ Žďár nad Sázavou 
má za sebou již 63letou historii, ale v 
posledních letech prožívá velký boom a 
řadí se k nejúspěšnějším oddílům nejen 
ve Žďáře nad Sázavou, ale i na Vysočině. 
Jako jeden z mála volejbalových oddílů 
v regionu se věnuje jak dívčí, tak i chla-
pecké složce, a to ve všech věkových ka-
tegoriích (od přípravky až po juniory), 
navíc má v obou kategoriích také týmy 
dospělých. Oddíl má v současné době 
více než 170 členů a jeho 10 družstev 
se účastní jak regionálních, tak i celore-
publikových soutěží.

Nejúspěšnějším družstvem oddílu jsou 
muži, kteří již 5. sezonu hrají 2. ligu a pra-
videlně obsazují v této soutěži nejvyšší 
příčky. V roce 2015 dokázali tuto soutěž 
vyhrát a účastnili se kvalifikace o 1. ligu. 
Druholigové jsou již druhým rokem také 
ženy, které ve svém loňském prémiovém 
ročníku obsadily 4. místo. Dalším druž-
stvem dospělých jsou muži B, kteří hrají 
krajský přebor.

Velká pozornost je věnována také 
mládeži a trenérské práci, kterou v rámci 
oddílu vykonává 20 trenérů a asistentů. 
V 7 mládežnických družstvech je více jak 
90 mladých volejbalistů a volejbalistek, 
největší početní zastoupení má příprav-
ka, kde se v současnosti volejbal učí hrát  
cca 40 chlapců a dívek ve věku 6 až11 let. 
Družstva mládeže pravidelně nastupují v 
krajských soutěžích, tým kadetek je účast-
níkem 1. ligy.

V letošním ročníku se daří jak oběma 
druholigovým týmům dospělých, které 
jsou po polovině soutěží shodně na 4. mís-
tech, tak i týmům mládeže, kde např. juni-
orky vedou po polovině soutěže krajský 
přebor bez jediné porážky a mladší žákyně 
ve stejné soutěži postoupily do finálové 
skupiny.

Podrobné informace o volejbalovém 
oddílu, jeho výsledcích, možnostech při-
hlášení dětí do volejbalové přípravky či 
kontaktech na trenéry najdete na www.
volejbalzr.cz či na facebookovém profilu 
Volejbal Žďár.  Pavel Veselý

Žďárský volejbal je v současné době na vrcholu

Foto:  Pavel Veselý

•	 široká	nabídka	44	měn
•	 dálniční	známky	ČR,	Slovensko,	Rakousko,	
	 Slovinsko,	Maďarsko,	Švýcarsko
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© ESMEDIA a.s.

SMENÁRNA

SMENÁRNA

NOVÁ SMĚNÁRNA VE ŽĎÁRU - Nádražní 455/27

Přijďte s tímto inzerátem a získáte zvýhodněný kurz!

www.tourist-centrum.cz  /  Tel.: 770 101 594

Jsme společnost GCE, výrobce zařízení pro použití plynů v 
průmyslu a zdravotnictví. Jako největší zaměstnavatel na 
chotěbořsku s hrdostí navazujeme na místní dlouholetou 
tradici strojírenské výroby - stále inovujeme a investujeme 
do nových nejmodernějších strojů. 
Přidejte se k nám!

VYCHÁZÍME  
Z TRADICE
A MÍŘÍME DO  
BUDOUCNOSTI
 

Další informace získáte na webu www.gce.jobs.cz,
telefonu +420 569 661 414 nebo 132  
nebo na e-mailu kariera@gcegroup.com

NABÍZÍME:
» Zázemí stabilní nadnárodní společnosti
» Dobré technické vybavení
» Nadstandardní profesní vzdělání

» Týden dovolené navíc
» Příspěvek na stravování
» Další benefity

TECHNOLOG – OBRÁBĚNÍ
POŽADUJEME
» VŠ/SŠ vzdělání – strojní zaměření
» Všeobecný přehled o strojírenských 
   technologiích
» Znalost oboru technologie výroby 
   a programování CNC strojů
» Technické myšlení, samostatnost, 
   flexibilita
» Znalost CAD/CAM prostředí
   (Autodesk Inventor výhodou)
» Znalost programování CNC strojů 
   v ISO kódu
» Přehled v oblasti nástrojů pro obrábění
» Znalost anglického jazyka alespoň
   na úrovni mírně pokročilý
 
PRACOVNÍ NÁPLŇ
» Návrhy technické dokumentace 
   pro výrobu nástrojů a přípravků
» Programování CNC obráběcích strojů
» Tvorba a aktualizace technologických
   postupů
» Podílení se na normování práce a kalkulacích
» Zlepšování stávajících technologií
» Příprava technické dokumentace
» Úzká spolupráce s výrobou

TECHNOLOG – KOVÁNÍ
POŽADUJEME
» VŠ/SŠ vzdělání – strojní zaměření
» Všeobecný přehled o strojírenských 
   technologiích
» Praxe v oboru technologie výroby přípravků,
   případně v příbuzném oboru podmínkou
» Praxe v oboru tváření kovu výhodou
» Technické myšlení, samostatnost, 
   flexibilita
» Znalost CAD prostředí 
   (Autodesk Inventor výhodou)
» Znalost softwaru pro numerické výpočty
   MKP výhodou
» Znalost anglického jazyka alespoň 
   na úrovni mírně pokročilý

PRACOVNÍ NÁPLŇ
» Návrhy technické dokumentace 
   pro výrobu nástrojů a přípravků
   (zápustkové kování)
» Analýza dat metodou konečných prvků
» Aktualizace technologických postupů
» Podílení se na normování práce
» Zlepšování stávajících technologií
» Příprava technické dokumentace
» Úzká spolupráce s výrobou

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICE

  Nová služba: TV2GO 
a Interaktivní televize 

  Plaťte jen za to, 
co opravdu sledujete – 
nová programová nabídka 
kabelové a interaktivní 
televize a TV2GO  

  Velký počet HD kanálů již  
v základní nabídce

  Cena již od 150 Kč/měsíc

 Opět zrychlujeme!
  Neustále rozšiřujeme 

pokrytí optickou sítí
  Stabilní, spolehlivé 

a rychlé připojení bez 
limitů

  Nepřetržitý dohled nad sítí
  Bezplatný pronájem 

zařízení
  Po čertech rychlý internet

až 200 Mb/s

.cz
po čertech rychlý internet, kabelová 
a interaktivní televize, TV2GO

Více o našich službách na www.satt.cz

internet televize

info@satt.cz
Okružní 11
591 01 Ždár nad Sázavou

Vratislavovo nám. 12 (budova polikliniky 2. nadzemní podlaží, mezipatro), 

592 31 Nové Město na Moravě
+420 566 654 844

INZERUJTE 
ve Žďárském zpravodaji.

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

Ceník a podrobné informace o  možnosti inzerovat 
ve  Žďárském zpravodaji naleznete na webových stránkách 
města WWW. ZDARNS.CZ v sekci Žďárský zpravodaj.

Objednávkový formulář inzerce.

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

Dotazy, objednávky, podklady: Nikola Adlerová, 
tel.: 733 465 035, e-mail: inzerce@zdarns.cz
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společnosti 

17. 3. 2017 v 19:30 hod. v DK Žďár nad Sázavou
Vstupenky v prodeji!

BOOM!BAND a Monika Absolonová

Soutěž   
o nejlepší masku!
Ty nejlepší obdrží lákavé ceny! 

Poukaz 
v hodnotě  
20 000 Kč

Hoverboard

LED
televizor

www.yashica-events.cz/benatskykarneval

Vstu
p

v m
ask

ách

Pro veřejnost: Dům kultury, Žďár nad Sázavou      Informační turistické centrum, 
 Žďár nad Sázavou     Turistické informační centrum, Bystřice nad Perštejnem, NOVĚ:

Valentýnská

cvičení v párech

TABATA

Sobota 18.2.2017

18:00 v Active clubu

Rezervace míst a více informací

na recepci Active clubu

Tel.: 731 674 620

www.activezdar.cz

přijďte si zacvičit se svojí drahou polovičkou

nebo s kamarádem či kamarádkou

lektoři:

Barbora Havířová

Eliška Koutníková

Brodská 2, 591 01 Žïár nad Sázavou

Kino Vysoèina ve Žïáøe nad Sázavou
bude od 1. února 2017

uzavøeno z dùvodu rekonstrukce

Pøedpokládané ukonèení
stavebních prací

èerven 2017

Znovuotevøení kina
srpen 2017

Informace o kinì sledujte na
www.dkzdar.cz



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

Změna programu vyhrazena.

DĚTEM
neděle 22. ledna 2017, 15.00
PÍSKOMIL SE VRACÍ – dětský karneval
Dům kultury

středa 8. února 2017, čtvrtek 9. února 2017
ZAHRADA
Městské divadlo

DIVADLO
středa 1. února 2017, 19.00
OTHELLO
Městské divadlo

čtvrtek 2. února 2017, 19.00
MAM´ZELLE NITOUCHE
Městské divadlo

středa 15. února 2017, 19.00
DEALER´S CHOICE
Městské divadlo

DUCHOVNÍ AKCE
čtvrtek 16. února 2017, 19.00-21.00
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

KONCERTY
středa 25. ledna 2017, 19.00
MARTA KUBIŠOVÁ
Dům kultury

sobota 28. ledna 2017, 20.00
REVOCK
kulturní centrum Batyskaf

sobota 4. února 2017, 20.00
JANA BAND & KAREL NA NÁKUPECH
Jazzmine club

sobota 11. února 2017, 21.00
UŽ JSME DOMA
kulturní centrum Batyskaf

KULTURNÍ AKCE
úterý 14. února 2017, 13.00
POSEZENÍ S KLAVÍREM
Senior Point, poliklinika

PLESY
pátek 27. ledna 2017
MATURITNÍ PLES – SZŠ a VOŠ
Dům kultury

sobota 28. ledna 2017
PLES ŽĎAS a.s.
Dům kultury

pátek 10. února 2017
MATURITNÍ PLES – ŠČMSD
Dům kultury

sobota 11. února 2017, 19.30
PLES KULTURA ŽĎÁR
Dům kultury

pátek 17. února 2017
MATURITNÍ PLES - GYMNÁZIUM
Dům kultury

VZDĚLÁVACÍ AKCE
středa 1. února 2017, 17.00
ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
Knihovna M. J. Sychry

úterý 7. února 2017, 10.00 - 11.00, 11.15 - 12.45
KROCENÍ LITERÁRNÍ MÚZY
Knihovna M. J. Sychry

středa 8. února 2017, 9.30
KDYŽ ALZHEIMER PŘICHÁZÍ
Senior Point, poliklinika

pondělí 13. února 2017, 9.30
HOMEOPATIE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
Family Point, poliklinika

úterý 14. února 2017, 17.00
ZTRACENA V ORIGINÁLE A V PŘEKLADU
Knihovna M. J. Sychry

středa 22. února 2017, 9.30
PODPORA A POMOC VÁŽNĚ NEMOCNÝM OSOBÁM V 
KONEČNÉM STADIU NEMOCI
Senior Point, poliklinika

VÝSTAVY
středa 4. ledna 2017 až neděle 29. ledna 2017
út – ne 9.00-12.00 a 14.00-17.00, so – ne 14.00-17.00
KATEŘINA ŽÁKOVÁ – KERAMIKA
PAVEL REMAR – FOTOGRAFIE: POUTNÍCI
úterý 31. ledna 2017 až něděle 26. února 2017
DANA PACÁKOVÁ - OBRAZY
Galerie Stará radnice

středa 18. ledna – úterý 28. února 2017
v provozní době knihovny
ALGORITMY – JINÝ SVĚT
Čechův dům

pondělí 2. ledna – úterý 28. února 2017
v provozní době knihovny
I V NEMOCNICI SE MŮŽE DÍTĚ USMÍVAT A NĚCO NOVÉ-
HO SE NAUČIT
Knihovna M. J. Sychry


