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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 realizovaného dotazníkového šetření. Následně proběhla diskuze občanů s vedením města nad jednotlivými
problémy. Tímto byla uzavřena další etapa tvorby strategického plánu. Za účelem představení hlavních 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. Občanům města se tímto nabízí další možnost, jak mohou svými názory ovlivnit budoucí podobu Žďáru.

Kdy: v úterý 29. 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.

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Radek Zlesák
Radní
a zastupitel města
Žďár nad Sázavou

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 nového informačního billboardu u zámku.
Vlajka pro Tibet
V rámci kampaně Vlajka pro Tibet byla
ve čtvrtek 10. března symbolicky vyvěšena tibetská vlajka před budovou městského úřadu. Naše město se tak poprvé
připojilo k 753 dalších měst, obcí, městských částí a krajů z celé České republiky.

Participativní rozpočet
Rada města schválila návrh participačního rozpočtu. A co se pod tímto pojmem
skrývá?

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

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

Zdroj:
http://www.participativnirozpocet.cz
Radek Zlesák

uspořené statisícové částky mohou být
mimo jiné využity na zkvalitnění služeb a
vybavení polikliniky.
Kino Vysočina
V těchto dnech intenzivně probíhá příprava na rekonstrukci vnitřního vybavení
kina včetně nových sedaček. Nejdéle v
roce 2017 by měl návštěvník kina usednout 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 československé kinematografie v 60. letech minulého století.

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

-Edmund BurkeLékařská pohotovostní služba
Na základě doporučení Komise sociální, zdravotní a prorodinných aktivit se
radní zabývali optimalizací lékařské pohotovostní služby, tzv. pohotovosti. Žďárská pohotovost ztrácí na svém významu
i z důvodu, že nemocnice v sousedním
Novém Městě na Moravě otevřela moderní EMERGENCY, kde je poskytována
lékařská péče v odpovídajícím standardu
21. století. Rada města se však shodla, že
pohotovost zůstane zachována minimálně o státních svátcích a víkendech. Takto

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