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DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA

Novoroční ohňostroj na náměstí Republiky

Foto: Nikola Adlerová

První den roku 2015 se sešly na novém náměstí stovky lidí
Žďárané zahájili rok 2015 tradičně
novoročním ohňostrojem. Stovky
lidí se ale letos poprvé sešly na nově
zrekonstruovaném náměstí Republiky, které mělo být podle původních plánů uzavřeno až do 30. dubna 2015, ale do užívání bylo předáno
již 16. prosince 2014.
Stavební práce, spojené s kompletním uzavřením náměstí ve Žďáře nad Sázavou, vypukly 21. března
loňského roku. Na začátku stavebních prací byl proveden záchranný
archeologický průzkum, který zajišťovala archeologická společnost
PUEBLO o.p.s. Praha. Formou 13 zjišťovacích sond byla provedena dokumentace a zjištění dochovaných
archeologických situací.
V současné době stále probíhá vyhodnocování a zpracování záchranného archeologického průzkumu.
V lokalitě náměstí Republiky byly
nalezeny například keramické zlomky z 15. století, mince, konstrukce
kamenných zdí budovy Špalíček

a pivovarského domu, ale také dochovaná historická studna, která je
nyní k vidění v horní části zrekonstruovaného náměstí.
Dominantou nového náměstí se
stala umělecká žulová kašna, dalším
oživujícím prvkem je pak zvonkohra
a časová osa s významnými daty
Žďáru. Obnovy se dočkaly také hodiny, mobiliář a osvětlení.
Celkové náklady stavby dosáhly
částky 25 milionů korun. Realizace
projektu náměstí Republiky byla
významně podpořena dotací z Evropské unie prostřednictvím Regi-

onálního operačního programu Jihovýchod. „Příslib dotace na projekt
náměstí jsme získali již před realizací,
v roce 2013, a to ve výši 22,1 milionů
korun. Dotace je omezena na max.
70 % způsobilých nákladů a díky snížení celkové ceny projektu ve výběrovém řízení dojde i k úpravě konečné
dotační částky. Tu bychom měli obdržet v průběhu roku 2015, po ukončení administrace projektu,“ uvedl Jiří
Matoušek, projektový koordinátor
města. Slavnostní „otevření“ čeká
náměstí Republiky na jaře 2015.
(red)
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Slovo starosty města Zdeňka Navrátila
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám ještě jednou popřál do nového roku 2015 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Musím přiznat, že se mi stále trochu tají dech z novoročního setkání na náměstí Republiky,
které proběhlo u příležitosti tradičního novoročního ohňostroje. Tolik žďáráků pohromadě jsem ještě nikdy neviděl a jsem velmi rád, že vám stálo za to přijít a společně vstoupit
do nového roku. Do roku, ve kterém bychom chtěli nastartovat řadu změn, jež by se měly
pozitivně promítnout do života nás všech.
První změny jste již jistě zaznamenali. Jak jsme slíbili, snažíme se otevírat správu města občanům. Každou první středu v měsíci budeme připravovat veřejné diskuze k aktuálním tématům. Již v tomto čísle zpravodaje naleznete první
z dlouhé řady anket, ve kterých se vás chceme pravidelně ptát na váš názor. Chceme, aby nový formát našich novin
nebyl politickým plátkem jednotlivců, jak tomu bylo v minulosti. Zpravodaj musí být skutečnými novinami, jež dávají
prostor i hlasům kritickým a opozičním. Oproti minulosti tak otevíráme zpravodaj nejen názorům všech zastupitelů,
ale hlavně dáváme prostor i občanům. Budeme rádi, když budete do zpravodaje zasílat nejen příspěvky k aktuálním
problémům, ale i historické zajímavosti, vzpomínky pamětníků, zajímavé fotografie či pozvánky na akce, které pořádáte.
Dovolte mi tedy, abych našemu městu a vám, jeho obyvatelům, popřál, aby v novém roce vše dobře fungovalo. Abyste na úřadě vyřídili vše ke své spokojenosti. Aby v našem městě každý našel dobrou práci či vhodné podmínky pro
podnikání. Přál bych si, aby se o Žďáře nad Sázavou mluvilo jako o městě kultury a sportu, do kterého stojí za to zavítat
nejen kvůli Santiniho perle, která na nás shlíží ze Zelené hory. Za vedení města mohu slíbit, že se budeme snažit dělat
vše pro to, aby naše město bylo v novém roce dobrým místem pro život všech generací žďáráků.
Děkuji vám a přeji všem hezký nový rok 2015.
Zdeněk Navrátil, starosta města

Nové jízdní řády MHD, zásadní změny pro rok 2015
Městský úřad Žďár nad Sázavou,
odbor komunálních služeb, informuje, že od 14. prosince 2014
platí nové jízdní řády městské
hromadné dopravy (MHD) i linkových spojů.
Nejzásadnější změnou v MHD je
přesunutí 8 spojů z linky 4A na linku
4B, čímž se zlepší obslužnost sídliště Vodojem. Každý spoj linky 4 vyjíždějící v celou hodinu bude nyní
na lince 4B a bude tak obsluhovat
sídliště Vodojem. Další změny jsou
spíše provozního charakteru a jsou
uvedeny v přehledu jednotlivých
linek MHD.
Téměř na všech linkách dochází
u některých spojů ke změnám (doplnění, zrušení) negativních značek. Negativní značkou se rozumí
dvoumístná bílá čísla v černém poli,
umístěná buď pod číslem spoje, případně značkou časového rozsahu
spoje u linkových jízdních řádů. Tyto
značky bývají také umístěny u časového údaje u zastávkových jízdních řádů a označují určitá omezení,

zpravidla období, ve kterém spoj
nejede, například období hlavních
prázdnin, vánoční období, liché či
sudé týdny a podobně. Vysvětlivky
k jednotlivým negativním značkám
naleznete pod jízdním řádem.
Nové jízdní řády jsou vyvěšeny
na webu města www.zdarns.cz,
v celostátním informačním systému
o jízdních řádech www.portal.idos.
cz, u dopravce www.zdar.cz a na recepci Městského úřadu Žďár nad
Sázavou.
Přehled jednotlivých linek MHD
845001 (1A) spoj 8 změna časování
845011 (1B) beze změny
845021 (1C) spoj 1 změna časování
845031 (1D) spoj 4 bude nově obsluhovat i zastávku Žižkova
845002 (2A) změna negativní značky spoje č. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28
845012 (2B) změna negativní značky
spoj 10
845003 (3A) beze změny
845013 (3B) beze změny
845023 (3C) změna negativní značky spoje 5, 6
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845004 (4A) zrušeny spoje 1, 5, 19,
23, 27, 29, 63, 67, 71
845014 (4B) vloženy nové spoje 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
845024 (4C) změna negativní značky spoje 19, 21, 23, 25
845005 (5) změna negativní značky
spoje 21, 23, 25, 27
845006 (6) beze změny
Změny linkových spojů 2015
Kraj Vysočina objednává pro rok
2015 u dopravců některé nové spoje, obyvatel Žďáru nad Sázavou se
týkají následující:
760770 Jihlava – Polná – Bohdalov –
Žďár nad Sázavou, ICOM transport,
a.s. zařadí nové víkendové spoje
101, 103, 105, 107, 102, 104, 106, 108,
110.
840120 Žďár nad Sázavou – Radňovice – Nové Město na Moravě, ZDAR,
a.s. zařadí nové spoje 24 a 25.
840121 Žďár nad Sázavou – Nové
Město na Moravě – Bobrová – Dolní
Rožínka, ZDAR, a.s. zařadí nový spoj
číslo 8.
(OKS)
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Kino Vysočina

Veřejné projednávání využití a rekonstrukce budovy Kina Vysočina

Datum: 4. 2. 2015 od 16:30
Místo konání: promítací sál Kina Vysočina
Program: Prezentace Studie modernizace interiéru kina.
Přednášky na téma historie kina, programového
a dramaturgického plánu kina a zkušeností z proměny
kin v jiných městech.
Diskuse přednášejících s občany.
Projekce: dokumentární lm Jana Rouska o Evě Haňkové-Neugebauerové
(děvčátko ze známky s TGM) s názvem „V Masarykových rukou”
Pořádá město Žďár nad Sázavou a Kultura Žďár, p.o. Vstup na projekci zdarma. Změna programu vyhrazena.

Setkání s občany
budou pokračovat
S občany se na Městském úřadě
setkal starosta města Zdeněk Navrátil poprvé ve středu 7. ledna 2015.
Setkání se rovněž zúčastnili zástupci
jak Městské policie, tak Policie České
republiky a vedoucí odboru komunálních služeb Jaroslav Kadlec.
Desítka občanů přišla na setkání
s vedením města, které má na radnici dlouholetou tradici, diskutovat s novým starostou o mnohých
aktuálních tématech týkajících se
běžného života ve Žďáře nad Sázavou s obavou, že tento typ setkání

na MěÚ bude zároveň i posledním.
Noví uvolnění zastupitelé se totiž
chtějí s lidmi setkávat nad konkrétními tématy na různých místech
ve městě. Prvním takovým setkáním
má být veřejné projednávání využití
a rekonstrukce budovy Kina Vysočina, které se uskuteční již 4. února
2015 přímo v budově kina (viz pozvánka výše).
Po 120 minutové diskuzi se ale starosta s přítomnými občany shodnul
na možnosti částečně zachovat i zažitou formu setkání na úřadě.
Nově se tedy vedení radnice bude
s občany scházet a diskutovat hned
dvojím způsobem.
Každou první středu v měsíci bu-

dou mít občané města možnost přijít
diskutovat nad konkrétním tématem
na předem určené místo a jednou
za tři měsíce proběhne i klasické
obecné setkání na Městském úřadě.
Příští setkání s občany na Městském úřadě proběhne ve středu
1. dubna 2015 od 15.00 hodin v zasedací místnosti rady města. (red)

Foto: Jiří Mühlfait

Poslední den v roce slavili žďárští důchodci s předstihem
Žďárští senioři se jako již tradičně setkali 29. prosince 2014 v sokolovně, aby společně oslavili blížící
se konec roku. „Předsilvestrovské
setkání důchodců pořádá Svaz důchodců České republiky, místní organizace Žďár nad Sázavou, každoročně
s předstihem, protože Silvestra pak
slaví každý se svojí rodinou a svými
nejbližšími. My jako důchodci se tu ale
vždy dobře pobavíme a poveselíme,“
sdělila účastnice setkání Marie Ambrožová. K tanci zahrála, jako každý
rok, kapela Veseláci.
(red)

Poslední setkání důchodců v roce 2014
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Foto: Nikola Adlerová

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ leden 2015

Spolupracovat
se vyplatí
Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR
v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností (reg.
č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) má
za sebou rok realizace. Mimo úspěšně zpracovaných oficiálních výstupů, především návrhu Strategie území správního obvodu ORP Žďár nad
Sázavou v oblasti předškolní výcho-

Aktuality

vy a základního školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství
a v oblasti administrativní podpory
obcí, se dle realizačního týmu projektu podařilo úspěšně aplikovat
principy, se kterými do projektu
vstupoval, a to zejména navázání
důvěry a otevřenou komunikaci se
zainteresovanými zástupci obcí.
Touto cestou celý tým děkuje
tzv. spolupracujícím, tedy motivujícím starostům, Ivanu Hořínkovi ze
Škrdlovic, Pavlu Štefanovi ze Světnova, Josefu Fabíkovi z Radostína

nad Oslavou a Miloslavu Černému
z Velké Losenice, ale také všem dalším, kteří v minulém roce našli čas,
energii a chuť se do projektu zapojit. Přejeme všem hodně sil a elánu
do další práce a těšíme se na následující konkrétní kroky, které mohou posílit nejen onu zmiňovanou
spolupráci, ale také jednotlivé obce
a území jako celek.
Realizační tým projektu
Meziobecní spolupráce
ORP Žďár nad Sázavou

Živý Betlém
potěšil Žďáráky
Tradiční vánoční akce farnosti
sv. Prokopa a Kolpingova díla České
republiky o.s., kterou je ochotnické
divadelní představení Živý Betlém,
se na konci roku 2014 odehrála
vzhledem k rekonstrukci náměstí
Republiky netradičně před kulturním domem. I přes prvotní obavy
pořadatelů a účinkujících se vybrané náhradní místo ukázalo jako
dobrá volba a představení, jako každoročně, přilákalo velké množství
lidí, především pak dětí. „Z počátku
jsem měla trochu obavy o výsledek
představení, ale nakonec vše proběhlo, jak mělo. V hledišti jsem viděla

Živý Betlém

Foto: Nikola Adlerová

spoustu rozzářených dětských očí,“ sdělila učitelka Střední školy gastronomické Jana Mokrá. Společně se žáky a učiteli této školy se na akci podíleli i studenti Biskupského gymnázia a další dobrovolníci. Výtěžek z dobrovolného
vstupného bude zaslán na pomoc potřebným lidem v Africe. „V rámci projektu Mezinárodního Kolpingova díla pomůžeme alespoň trochu zlepšit životní
situaci nejchudších lidí v Ugandě a Tanzánii,“ sdělil člen představenstva Kolpingova díla Michael Kubík.
(red)
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Finanční výbor zahájil činnost v novém volebním období
Finanční výbor se na svém druhém zasedání 9. prosince 2014 zabýval čistě návrhem rozpočtu pro
rok 2015. Z dlouhé a často velmi
bouřlivé diskuze vyplynulo, že pohled jednotlivých politických stran
na jednotlivé priority, včetně například fungování městského úřadu,
je velmi odlišný. To se ale po tak zásadní změně ve vedení města dalo
očekávat.
Další diskuze proběhla ohledně
možnosti využití kontokorentního
úvěru a úvěru 15 milionů na investici rekonstrukce silnice Jamská,
Neumannova. Čerpání úvěru i v minulosti nebylo ničím neobvyklým
(Relaxační centrum, most Klafar…).

Úroky z úvěru jsou hrazeny výnosem fondu správy finančních prostředků. Fond je finanční rezervou
například pro čerpání dotačních
projektů, kam se po dokončení akce
peníze zase vrátí. Bohužel tento
fond byl výrazně čerpán nedotačními investicemi.
Každá výdajová kapitola rozpočtu
by si jistě zasloužila více finančních
prostředků, musíme ovšem vycházet z reality příjmové části. Celkově
je tedy možné tento rozpočet označit jako „umění možného“. V závěru
zasedání vyzvala předsedkyně finančního výboru Dagmar Zvěřinová
k hlasování a rozpočet byl většinově
doporučen ke schválení sedmi z de-

Žďáráci píší do novin
Občané Žďáru nad Sázavou a jeho spádových
obcí mají nově možnost přispívat články
a postřehy do rubriky Žďáráci píší do novin.
Rubrika je určena všem občanům, kteří se
zajímají o dění ve městě a jeho okolí a chtějí
se vyjádřit k aktuálně řešeným tématům. Rádi
také uveřejníme například krátké autorské texty, vzpomínky pamětníků, zajímavé fotografie,
povídky, informace o pozoruhodných akcích
a podobně. Rubriky mohou občané též využít
k dotazům na zastupitele města. Důležitou podmínkou příspěvků je slušnost. Žďárský zpravodaj
se v žádném případě nemíní zařadit mezi bulvární tiskoviny. Za věcný obsah příspěvku odpovídá
autor, proto musí být každý příspěvek označen
jménem a příjmením autora.
Své postřehy, dotazy, ale i libovolné autorské
texty rozmanitých žánrů, vztahující se k městu
a k jeho spádovým obcím, zasílejte vždy nejpozději do posledního dne v měsíci.
e-mail: zdarskyzpravodaj@zdarns.cz
adresa: Žďárský zpravodaj, Městský úřad, Žižkova
227/1, 591 31, Žďár nad Sázavou
Popřípadě můžete obálku osobně předat na recepci úřadu.
Všechny příspěvky bude posuzovat redakční
rada Žďárského zpravodaje, která rozhodne, zda
daný příspěvek je, nebo není vhodný pro publikování. Příspěvky nebudou honorovány, ani vraceny autorům.
Nikola Adlerová, redakce
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víti hlasů.
Zásadnější úkol pro finanční výbor a nové vedení města je analýza
hospodaření příspěvkových organizací a zvláště některých projektů
dokončených v minulém období,
které sice nevypadají špatně, jako
například Relaxační centrum, ale jejich ekonomika je hluboce ztrátová
a ani zdaleka neodpovídá předpokladům minulých radních. To ovšem
není téma na jedno zasedání, a proto se bude finanční výbor a zajisté
i nové vedení města věnovat těmto
problémům detailněji na svých příštích zasedáních.
Tomáš Havlík,
člen finančního výboru
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Webové stránky žďárské knihovny
zaujaly i v Národní knihovně v Praze
Nové stránky uvedla Knihovna
Matěje Josefa Sychry teprve nedávno, v říjnu 2014. Už v polovině prosince minulého roku na ně však dopisem reagovala Národní knihovna
v Praze. „Naše webové stránky www.
knihzdar.cz byly vybrány pro zařazení
do reprezentativního vzorku českého
webu,“ oznámila ředitelka Knihovny
Matěje Josefa Sychry Danuše Štefková.
Knihovna sídlící na Havlíčkově náměstí ve Žďáře nad Sázavou
tedy s Národní knihovnou uzavřela
smlouvu. Cílem tohoto zařazení je
především dlouhodobé uchování
pro budoucí historické a výzkumné
účely. Jde o pravidelnou bezplatnou
archivaci webových stránek v rámci
projektu Národní knihovny. „Je to
velmi milé zjištění, že sotva se nové
webové stránky dostaly na veřejnost,
tak dala Národní knihovna té žďárské

šanci stát se součástí tohoto projektu,“
uvedla ředitelka Štefková. „Knihovna slouží všem návštěvníkům a cílem
webových stránek je, aby byly jednoduché, intuitivní a snadno se v nich
vyhledávalo. Snažili jsme se vytvořit
přívětivé prostředí pro všechny uživatele,“ dodala.
Obsah webových stránek, který bude několikrát ročně Národní
knihovnou archivován, zůstane
v daných archivech i v případě, že
by byla činnost webových stránek
z nějakého důvodu ukončena. Záznam o stránkách žďárské knihovny
se stane součástí katalogu Národní
knihovny a bude zařazen do České
národní bibliografie. „Smlouva nám
dále umožňuje umístit na náš web
logo, které oznamuje, že stránky jsou
archivovány Národní knihovnou ČR,“
popsala Danuše Štefková.
(red)

Knihovna Matěje Josefa Sychry
PŮJČOVNÍ DOBA
Oddělení pro dospělé čtenáře
Po, St, Čt, Pá
9.00 – 18.00
Úterý
13.00 – 18.00
Sobota
9.00 – 12.00
Oddělení pro děti a mládež
Pondělí, středa
10.00 – 17.00
Čtvrtek, pátek
12.00 – 17.00
Více informací naleznete na webových stránkách knihovny.

Prosinec nás opět zavedl až na Ostrov pohody

17. ročník, Ostrov pohody 2014

Na Ostrov pohody loni mohli Žďáráci zavítat již po sedmnácté. Tradiční
předvánoční akce se konala v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou
od pátku 19. prosince do neděle 21.
prosince 2014. Tři dny nabyté kulturními představeními si mohli užít
všichni, nejen děti, ale i dospělí.
Pestrý kulturní program předvánočního víkendu si pro návštěvníky
připravilo Občanské sdružení Ostrov
pohody.
Na ty, kdo se na divadelní ostrov

Foto: Nikola Adlerová

dostali, čekaly pohádky, ale také vyprávění, písničky a koledy. Pro děti
byly nachystané mezi představeními
různé soutěže a dílničky. „Představení na jevišti jsou vždy doplňována
činnostmi ve foyer. Hlavním cílem je
vytvořit pohodovou a uvolněnou atmosféru v předvánočním shonu,“ popsal organizátor akce Martin Müller.
„Jsme velmi rádi, že máme kolem sebe
tolik dobrovolníků, kteří si i v rušném
předvánočním čase dokáží udělat čas
věnovat víkend dětem a utvořit společ6

ně tu pravou atmosféru Ostrova pohody,“ doplnil Müller.
Tohle všechno nabízí občanské
sdružení všem občanům za dobrovolné vstupné již od roku 1992. „Akce
je určena opravdu všem, kdo chtějí to
nejhektičtější období před Vánocemi
prožít kulturně a v přátelském prostředí,“ dodala organizátorka Pavla
Müllerová.
Kulturní akci Ostrov pohody podporují pravidelně nejrůznější sponzoři, mezi kterými je i město Žďár
nad Sázavou, v loňském roce pak
také Kraj Vysočina.
Program odstartovalo cestopisné
vyprávění o Aljašce, na které navázalo divadelní představení, které
zase v sobotu večer vystřídal poslech
hudby uvedený jako pocta Martinu
Řehořovi. Nechybělo ani loutkové divadlo nazvané Pojďme spolu do Betléma nebo historický šerm. „Snažíme
se do akce zapojit jak profesionální
soubory, tak ty amatérské a umožnit
jim touto cestou ve Žďáře vystoupit,“
dodala Pavla Müllerová.
(red)
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Příspěvkové organizace města

Férová škola nabízí kvalitní vzdělání
všem dětem bez rozdílu
Základní škola Žďár nad Sázavou,
Komenského 6 se dlouhodobě snaží
nabízet kvalitní vzdělání všem dětem. „Naše škola je v Kraji Vysočina jedinou školou oceněnou titulem Férová škola,“ sdělila ředitelka školy Jana
Svobodová. „To znamená, že škola
vzdělává také děti s mentálním nebo
fyzickým postižením,“ dodala Svobodová. Tento titul zároveň obdrželo
v České republice dalších 29 škol.
Uděluje ho Liga lidských práv školám, které se věnují inkluzivnímu
vzdělávání. To znamená školám,
které se věnují společnému vzdělávání dětí bez ohledu na jejich sociální situaci nebo zdravotní postižení.
„Za ziskem tohoto titulu je třeba vidět
obrovské množství práce všech pedagogů naší školy,“ dodala Svobodová.
Se základní školou na Komenského ulici na Staligradě dlouhodobě
spolupracuje také občanské sdružení VerVia, které žákům školy poskytuje celou řadu nadstandardních
darů. Sdružení zajistilo škole například speciální bubny pro realizaci
muzikoterapie, podílelo se na vybudování učebny pro terapii trampolining a zajistilo rehabilitační přístroj
motomet, díky němuž mohou děti
s tělesným postižením ve škole cvičit. Speciální zařízení ve škole využívají však nejen děti s handicapem,
ale i děti bez postižení. „Tyto dary
jsou finančně velmi náročné a škola
je za ně velice vděčná, protože by si je
z běžných rozpočtových prostředků
nemohla dovolit,“ sdělila Svobodová.
Základní škola Komenského 6
vzdělává v současné době celkem
270 žáků. Dětí s mentálním nebo

kombinovaným postižením je
na škole 70, jsou vzdělávány v šesti
třídách samostatně zřizovaných pro
děti se zdravotním postižením. Škola tyto třídy zřizuje již od roku 2004.
Mezi lety 2009 a 2012 na škole
probíhal projekt Inkluzivní škola,
který byl financován z fondů EU
a stál celkem 6 milionů korun. Jeho
cílem bylo vybudovat multisenzorickou učebnu a vytvořit vzdělávací
program začleňující léčbu světlem.
Výsledkem je speciální učebna nazvaná Snooezelen. „Zdravotní postižení není pro žáky naší školy tabu, je
to zkrátka běžná záležitost, se kterou
se denně setkávají, a toto soužití obohacuje obě strany,“ doplnila ředitelka
školy Jana Svobodová.
Před Vánocemi se na základní
škole konala tradiční akce Zpívání
u stromečku. Děti si při této příležitosti nacvičily vystoupení jako
poděkování lidem, kteří školu podporují. „Tato událost se ve škole odehrává každoročně již více než 20 let,“
připomněla Svobodová. V předvánočním čase se do školy často vracejí i bývalí žáci, kteří ji sami navštěvovali. Vánoční atmosféru letos přišli
nasát i starosta města Zdeněk Navrátil, místostarosta Josef Klement
a předseda sdružení VerVia Zdeněk
Kulhánek s kolegyněmi. Žáci základní školy Komenského 6 minulý rok
v lednu vyhráli se svým uměleckým
dílkem první cenu americké ambasády, připravili si proto pro všechny
příchozí vánoční přání vyrobená
speciální uměleckou technikou, se
kterou v soutěži vloni uspěli.
(red)

Foto: Nikola Adlerová
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Městská policie informuje
3. ledna 14.10 hodin
Obrovské rampouchy
Občan oznámil, že pod viaduktem ve Žďáře nad Sázavou 3, nad
stezkou pro chodce, se vyskytují
obrovské rampouchy, které ohrožují bezpečný průchod. Městská
policie (MP) okamžitě kontaktovala České dráhy a na místo byl
vyslán hasičský záchranný sbor
Českých drah z Havlíčkova Brodu. Hasiči z místa odstranili až
tři metry dlouhé rampouchy. MP
děkuje občanům za včasné nahlášení problému.
2. ledna 17.00 hodin
Nebyl schopen chůze
V prostorách polikliniky se nacházel opilý muž, který kouřil
a popíjel víno. Po příjezdu MP
muž nebyl schopen chůze, proto byl převezen na služebnu MP,
kde byla provedena dechová
zkouška. Muž nadýchal 2,61 promile a byl převezen na záchytnou stanici do Jihlavy.
1. ledna 2015
Nový rok
Během dne i noci bylo hlášeno
mnoho útěků psů, které souvisely s užíváním zábavní pyrotechniky. Zároveň se kvůli pyrotechnice
zvýšil i počet hlášení poplašných
alarmů na objektech. Používání
zábavní pyrotechniky je řešeno
obecně závaznou vyhláškou č.2
z roku 2006 o veřejném pořádku.
Používání zábavní pyrotechniky
je zakázáno mimo akce povolené Městským úřadem a mimo
dny 30. dubna, 31. prosince
a 1. ledna.
25. prosince 10.25 hodin
Řídil pod vlivem alkoholu
Hlídka MP zjistila na ulici Jungmannova podezřelé vozidlo
Škoda Octavia, které kličkovalo
po komunikaci, řidič vozidlo neovládal a ohrožoval tak ostatní
účastníky silničního provozu.
Při dechové zkoušce muž nadýchal 1,47 promile. Okamžitě byla
na místo přivolána Policie ČR
a případ si přebrala pro podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové
látky.
(MP)
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Městský úřad informuje

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě
ojeté osobní auto z ČR
Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad
1

Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

2 Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost.
Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.

3 Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí
ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit
k vyřizování celé věci třetí osobu.

Nezbytné doklady a dokumenty:
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!

Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem,
musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel.
Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení
o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce,
popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.

Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015

Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít
do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo
administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku
2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční
sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte
podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka
(viz polopřevody).

DALŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V PŘEVODECH A PŘIHLAŠOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL NA

www.mdcr.cz
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Školství

Na zimním stadionu se učí bruslit i ti nejmenší
Děti z MŠ Pohádka rády cvičí, závodí a sportují, a proto jsme přijali
nabídku na tři lekce bruslení na zimním stadionu. Přihlásily se děti, které
už částečně bruslit umí, ty které umí
minimum, ale i úplní začátečníci.
Kam, mě, brusle, donesete?
Nepojedu, kam vy chcete.
Když jsem jednou na ledu,
kam chci, tam já pojedu!
Všichni vědí, že na stadionu si
nemohou dělat, co chtějí, tak jako
v básničce výše, ale že musejí dodržovat pravidla bezpečnosti a po-

slouchat pokyny trenérů a učitelek.
Velkým zážitkem byla šatna hokejistů. Děti byly šťastné, že se tam
mohou přezout a rozhlédnout se.
Po pěkném přivítání a vstřícném
přijetí se všechny děti cítily dobře a nadšeně. Pomoci při prvních
zkušenostech na ledě se jim dostalo od trenérů i učitelek. Byly pády
a slzičky, ale svým odhodláním
a elánem děti všechno překonaly.
V průběhu celého kurzu jsme sledovali pokroky a úspěchy dětí. Po třech
hodinách bruslení se většina dětí
samostatně, bez pomoci, projela
po ledě. Zdatnější bruslaři zvládali

i závodivé hry připravené trenéry
Nevěčným a Sobotkou. Rodiče byli
nadšeni a my jim děkujeme za podporu a pomoc. Třeba si někdo z dětí
oblíbí bruslení natolik, že se jednou
stane hokejistou, krasobruslařkou
nebo rychlobruslařem.
Jana Obrdlíková, MŠ Pohádka

Na bruslích, MŠ Pohádka, Brodská

V lednu přijdou ve Žďáře k zápisu více než dvě stovky dětí
Zápis dětí do 1. tříd základních škol
ve Žďáře nad Sázavou byl stanoven
pro školní rok 2015/2016 na pátek
23. ledna 2015 v době od 14.00
hodin do 17.00 hodin a na sobotu 24. ledna 2015 od 9.00 hodin
do 11.00 hodin.
Zápis proběhne na všech základních školách ve městě a k zápisu by
letos mělo přijít až 250 budoucích
prvňáčků.
Informace o zápisu do 1. tříd budou rovněž zveřejněny na vstupních dveřích budov základních škol

a na webových stránkách škol.
Pro docílení optimální naplněnosti na všech základních školách
ve městě jsou Obecně závaznou
vyhláškou města Žďáru nad Sázavou o spádových obvodech a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
(školský zákon) dle paragrafu 178
odstavce 2, písmena b) stanoveny
spádové obvody pro zápis do 1. tříd
základních škol ve Žďáře nad Sázavou. Rozčlenění spádových obvodů
spolu s Obecně závaznou vyhláškou
města o stanovení spádových obvo-

dů základních škol zřizovaných městem bylo schváleno zastupitelstvem
dne 18. října 2012.
Tyto spádové obvody by měli rodiče dětí respektovat. Budou-li rodiče chtít zapsat dítě na jinou základní
školu, než spádově patří, mohou tak
učinit v případě splnění kritérií pro
přijímání žáků do 1. tříd jimi vybrané základní školy. Kritéria budou
zveřejněna rovněž na webových
stránkách základních škol.
OŠKS

Spádové obvody
Základní škola Komenského 2, Žďár n.S. 3
www.2zszdar.cz
Žďár 3 – dolní část
ul. Brodská – sudá čísla
ul. Okružní – od čísla 49 výše
ul. Revoluční – čísla 1–28
ul. Kopečná, Malá, Strojírenská
ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. Máje
Žďár 1 – ul. Libušínská do čísla 39
ul. Dr. Drože. Kovářova
Lhotka, Sklené, Vysoké

Základní škola Komenského 6, Žďár n.S. 3
www.3zszdar.cz
Žďár 3 – horní část
ul. Brodská – lichá čísla
ul. Okružní – čísla 1–45
ul. Revoluční – od čísla 29 výše
ul. Komenského, U Klafárku
ul. Hrnčířská, Kamenická, Kupecká, Libická,
ul. K Milířům, Povoznická, Rytecká, Sázavská
ul. Trhová, U Křížku, Uhlířská, Vápenická
Žďár 1 – ul. Libušínská od čísla 40 výše, Žižkova
Žďár 5

Základní škola Švermova 4, Žďár n. S. 4
www.4zszdar.cz, www.zameckaskola.cz
Žďár 2
Žďár 4
Žďár 7
Jámy, Počítky a Stržanov

Základní škola Palachova 2189/35
www.1zdar.cz
Žďár 1 – mimo ulice Dr. Drože, Kovářova, Libušínská,
Žižkova
Žďár 6
Mělkovice, Radonín, Veselíčko
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Anketa/Váš názor

Jaká barevná varianta je pro Městské divadlo ta nejlepší?
Vážení spoluobčané,
lednové číslo zpravodaje přináší jednu zásadní novinku. Jedná se
o pravidelné ankety, ve kterých se
dotazujeme na názor na chystané
aktivity města. Váš názor chceme
brát vážně a chceme, aby byl jedním z důležitých podkladů pro naše
rozhodování.
Jako první bychom chtěli znát váš
názor na řešení barevnosti fasády
Městského divadla po chystaném
zateplení. Uvědomujeme si, že by
bylo vhodnější se na názor občanů
ptát dříve, než se vůbec začalo o přípravě tohoto projektu uvažovat, nicméně projekt vznikal před dvěma
lety a čas již zpátky nevrátíme. Pří-

padné zásadnější změny v projektu by navíc představovaly riziko, že
město přijde o dotace, které na zateplení získalo. Proto se nyní dotazujeme na to, co ještě ovlivnit lze, tedy
na barvu fasády. Je nutné dodat, že
celý projekt i barevné varianty připravovalo architektonické studio
a rada města s nimi vyjádřila souhlas. Stejně jsou na tom také Hotelový dům Morava a budova bývalého
Městského úřadu, na jejichž vzhled
se vás budeme ptát v příštích číslech
zpravodaje.
Slibujeme, že v případě dalších
plánovaných investičních akcí budeme občany našeho města oslovovat formou anket či veřejného pro-

jednávání hned na začátku příprav.
Architekti či projektanti tak napříště
získají jasné zadání, které vyjde ze
skutečných potřeb a názorů obyvatel města.
Velmi vás prosíme, abyste anketu vyplňovali se vší vážností,
poctivostí a nesnažili se výsledek
nečestně ovlivnit. Jistě chápete, že
takové dotazování pak nemá smysl
a napříště bychom zvážili, zda jej vůbec dělat. Pokud máte zájem, připište na anketní lístek své jméno a adresu a my vás zařadíme do slosování
o zajímavé ceny. Děkujeme za vaši
aktivitu a moc se těšíme na váš
názor.
Rada města Žďáru nad Sázavou

Dne 6. března 2014 rozhodlo zastupitelstvo města o zajištění projektové přípravy na komplexní zateplení
budovy Městského divadla ve Žďáře nad Sázavou. Dovolte, abychom vám představili zpracovaný projekt
a požádali vás o vyjádření názoru na barevné řešení.
Vyjádření projektanta: „U tohoto barevného řešení jsme se inspirovali odstínem typickým pro divadelní opony.“
Vínová varianta

Architektonické řešení
Koncem 70. let byla provedena celková přestavba původně pseudosecesní stavby divadla, která dala objektu novou
dimenzi ve funkcionalistickém stylu a duchu. Architektonický návrh řešení zateplení fasád navazuje na tuto cestu a se
svým barevným a materiálovým provedením a celkovým výrazem dodává objektu ještě soudobou svěžest.
Hlavní hmoty objektu jsou pojednány přírodními závěsnými velkoformátovými deskami (navozují dojem kvalitního
kamenného obkladu), které podtrhují celkovou důstojnost stavby. Mezi nimi jsou plochy provedené v probarvené
strukturální omítce. Omítka je uvažována s vodorovným rýhováním, aby kontrastovala s hladkými plochami deskového povrchu. Podnož celému řešení dodává tmavý keramický obklad spodního podlaží a stavba graduje v horní
části zvýrazněným lamelovým obkladem vystupující hmoty provaziště. Při tvorbě architektonického návrhu bylo vše
řešeno i s původním autorem přestavby, architektem Skálou.
Předpokládané náklady: 24,6 milionů korun
Předpokládané dotace: 17 milionů korun
Předpoklad zahájení realizace: bude schválen dle schválení v řídícím orgánu, původní předpoklad byl na září 2014
Předpoklad ukončení realizace: červen 2015
Projektant: Ateliér WIK spol. s.r.o. Brno, Ing. architekt Vít Vencour, Ing. architekt Michal Kasal
Stavební část: Ing. Michael Stern
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Anketa/Váš názor

Modrá varianta

Zelená varianta

Městské divadlo, návrh logotypu a označení fasády. Návrhy zpracoval TOMSON ATELIER, Ing. architekt Tomáš Sitar.

Který návrh se vám líbí nejvíce?
a)

b)

d)

c)

e)

✂

✂

Anketní lístek
Anketní lístek lze odevzdat do pěti
hlasovacích uren rozmístěných
na několika místech ve městě, v termínu od 20. ledna 2015 do 5. února 2015.
Anketu lze vyplnit ve stejném termínu také na internetu, na stránkách
města www.zdarns.cz/anketa
Každý občan by měl hlasovat pouze
jednou, aby byl výsledek co možná
nejvíce objektivní.
Hlasovací urny naleznete:
• vestibul Městského úřadu
• vestibul Knihovny M. J. Sychry
• vestibul polikliniky a rehabilitace
v budově polikliniky
• vestibul Relaxačního centra
• vestibul obchod. domu Convent
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Rozhovor/Výběrová řízení

Městský úřad si své zaměstnance pečlivě vybírá
V těchto dnech je vyhlášeno veřejné výběrové řízení na funkci referent/ka stavebního odboru Městského úřadu
(MěÚ) ve Žďáře nad Sázavou. Uchazeči o tuto pozici se mohou hlásit do výběrového řízení (VŘ) až do 6. února 2015.
Více informací o nabízené pracovní pozici naleznete na straně 13, v rubrice Městský úřad informuje.
Pro lepší představu o průběhu výběrových řízení na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou přinášíme krátký rozhovor ve kterém
na několik otázek týkajících se vybírání nových zaměstnanců odpovídá tajemník Městského úřadu Jan Havlík a vedoucí odboru sekretariátu tajemníka a vnitřních věcí, personalistka Soňa Halámková.
MěÚ ve Žďáře využívá při výběrových řízeních metodu takzvaného
Assessment Centra (AC), což je speciální diagnostická metoda, která
se používá pro výběr zaměstnanců
z většího počtu uchazečů. Hlavním rysem AC je přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta z různých
hledisek a podle různých kritérií během delšího časového úseku. Účastníci jsou hodnoceni v konkrétních
situacích, které simulují reálné problémy. Rozhodují se, vytvářejí týmy
a vzájemně komunikují. To umožňuje
poznat účastníka VŘ z mnoha úhlů
a vytvořit si tak komplexní náhled.
Proč tomu tak je? Proč již nestačí
klasické „popovídání“ u výběrového řízení?
Jan Havlík: Protože úřad, stejně tak
jako firma, je především o lidech, kteří pro ni pracují. Mezi kvalitou firmy/
úřadu a kvalitou zaměstnanců je jasný
a silný vztah. Myslím, že každý z nás,
když jde pro nějakou službu nebo
radu, tak samozřejmě očekává věcně
správnou a odborně fundovanou reakci, ale také slušné a příjemné jednání a chování. Získat větší jistotu v tom,
že vybraný uchazeč je odborně, ale
i osobnostně tím nejlepším na danou
pozici, je možné pouze pokud se pokusíte „otestovat“ požadované předpoklady z více situací a stran a více
hodnotiteli. Všechny tyto testy a pozorování v různých situacích mohou
objektivizovat ten tzv. haló efekt, kterým na nás uchazeči při „popovídání“
vždy působili a působí.
Kolik uchazečů se v průměru do VŘ
hlásí a kolik míst ročně obsazujete?
Soňa Halámková: Hlásí se různé
počty uchazečů, vždy záleží na tom,
jaká pozice je zrovna obsazována.
Měli jsme zde VŘ se sedmi uchazeči,
ale také s 50 zájemci o danou pozici.
Ročně takto obsazujeme v průměru
pět až šest pracovních míst.
Jak výběrové řízení tedy probíhá?
Soňa Halámková: Požadavky a informace o plánovaném VŘ se vždy vyvěsí na úřední desku MěÚ, na webové
stránky města a nabídka práce se inzeruje i v regionálním tisku. Snažíme se,

aby se informace o volné pracovní pozici dostala k co největšímu množství
lidí. V prvním kroku je vybrána výběrová komise, jmenovaná tajemníkem
MěÚ, která posoudí jednotlivé přihlášky možných kandidátů a rozhodne
o splnění nebo nesplnění základních
podmínek pro dané výběrové řízení.
Následně je vyhlášeno první kolo VŘ.
To vždy probíhá písemnou formou,
a to formou testů, které účastníci
vypracovávají na počítači. Jedná se
o testy vědomostní, osobnostní nebo
další speciální úkoly, které se vždy odvíjí od obsazované pracovní pozice.
Z prvního kola pak vzejde užší výběr
uchazečů, zhruba 4 až 8, kteří postoupí do kola druhého.
Druhé kolo již probíhá zmiňovanou
metodou AC, jde tedy o ústní pohovor
s uchazeči a nastavení různých modelových situací, které musejí absolvovat. Zájemci o danou pracovní pozici
dostanou také prostor pro představení sebe sama a přesvědčení výběrové
komise o svých kvalitách. Komise následně doporučí pořadí uchazečů tajemníkovi MěÚ. Z celého výběrového
řízení se pořizuje zápis a je doložena
jeho regulérnost.
Jak dlouho tímto způsobem výběrová řízení realizujete?
Soňa Halámková: Metodou AC
realizujeme výběrová řízení poslední
tři roky. První výběrové řízení touto
formou u nás proběhlo již začátkem
roku 2012.
Proč kladete tak velký důraz
na osobnostní předpoklady uchazečů a jejich kompetence?
Jan Havlík: Pokusím se to vysvětlit
na příkladu. Zkuste si vzpomenout
na vaši poslední návštěvu úřadu, banky nebo podobné instituce a řekněte,
jaké to bylo? Většinou si už nevzpomenete, co přesně jste vyřizovala,
ale víte, jak jste se při tom cítila. Ten
dojem nebo pocit bývá nejsilnější
a není určen ani postupem procesu nebo odborností, ale prostředím,
jednáním a působením toho, s kým
jste věc vyřizovala. Pokud by to byl
člověk, který se necítí na dané pozici dobře, tak spolehlivě tento pocit
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přenese i na vás. S trochou nadsázky
říkám: „Posaďte introverta, který je nejistý mezi lidmi, na přepážku, kde bude
muset obsloužit několik desítek klientů
denně a do tří let z něj ‚uděláte‘ případ
pro psychologa, ne-li psychiatra!“
Počty zaměstnanců institucí jako
MěÚ jsou často diskutovaným tématem. Jak si váš úřad v tomto ohledu
stojí v porovnání s ostatními podobně velkými úřady?
Jan Havlík: Náš úřad „obsluhuje“
přibližně 44 tisíc obyvatel správního
obvodu obce s rozšířenou působností. Více než 10 let jsme členem Benchmarkingové iniciativy 2005, v rámci
které sbíráme a porovnáváme výkonová a ekonomická data ve více než
50 agendách, a pokud se podívám
právě na počet zaměstnanců u velikostí podobných úřadů, tak MěÚ Žďár
nad Sázavou má o 41 zaměstnanců (tj.
o 27 %) méně, než je průměrný počet
v dalších čtyřech srovnatelných úřadech. Vedle těchto „tvrdých“ ukazatelů je však mnoho dalších ne méně důležitých parametrů, jako je například
kvalita a dostupnost služeb, proto
sledujeme a porovnáváme i úspěšnost našich rozhodnutí v odvolacích
řízeních, čekací dobu nebo dobu obsluhy klientů.
Co dalšího mimo Assessment center znamenal posun v rámci řízení
lidských zdrojů MěÚ?
Jan Havlík: Větší zájem zaměstnanců ve směřování úřadu a budování
jeho dobré pověsti. V různých týmech
a skupinách je zapojena více než 1/3
zaměstnanců, kterým není lhostejné,
jakým směrem se jejich organizace
posouvá a jakou má pověst. Chtějí tak
jako asi většina z nás, aby jejich práce měla smysl pro ně samotné i pro
ty, pro něž ji vykonávají. Náš projekt
týkající se řízení lidských zdrojů, který získal 3. místo v HREA Excellence
Award® v loňském roce, zaujal i v zahraničí. Na březen roku 2015 jsme pozváni k jeho představení na národní
konferenci municipalit do slovinského Bledu, což je pro nás velkým oceněním a povzbuzením.
(red)
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Městský úřad informuje

Městský úřad Žďár nad Sázavou informuje občany
Grantové programy pro rok 2015
Podrobné informace o grantových
programech pro letošní rok naleznete na webových stránkách www.
zdarns.cz
Aktivní programy pro letošní rok jsou
následující:
KULTURA 2015 program na podporu kultury ve městě. Uzávěrka pro
podání žádostí je stanovena na 27.
února 2015.
SPORT 2015 program na podporu
sportu ve městě. Uzávěrka pro podání
žádostí je stanovena na 31. ledna 2015.
VOLNÝ ČAS 2015 program na podporu volnočasových aktivit dětí,
mládeže, zdravotně postižených,
místních a regionálních sdružení.
Uzávěrka pro podání žádostí je stanovena na 27. února 2015.
Garantem programů je Blanka Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, Městský úřad, Žižkova
227/1, 591 31, Žďár nad Sázavou. Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat Dana Hrstková, odbor školství, kultury a sportu,
tel. 566 688 133.

Důležité termíny v únoru
4. února 2015
sál Kina Vysočina, 16.30 hodin
Setkání na téma: Kino Vysočina. Více
informací naleznete ve zpravodaji
na str. 3 v rubrice Aktuality.
5. února 2015
anketa vzhled divadla
Anketní lístky je možno odevzdávat
až do 5. února 2015, stejně tak lze
hlasovat i na internetu. Více infor-

My třídíme nejlépe 2014
Město Žďár nad Sázavou se umístilo
na 3. místě v soutěži obcí Kraje Vysočina v třídění odpadu.
Přehled nejlépe hodnocených obcí
a měst v soutěži My třídíme nejlépe
2014, kategorie nad 10 000 obyvatel:
1. místo Nové Město na Moravě
2. místo Havlíčkův Brod
3. místo Žďár nad Sázavou
Více informací naleznete na webu realizátora soutěže, www.dobryden.cz
Lednový sběr starých autolékárniček
Nevíte, co se starou autolékárničkou? Dopravte ji během měsíce ledna do zařízení Oblastní charity Žďár
nad Sázavou. Ta ji prostřednictvím
Oblastní charity Hodonín doručí
do rumunského Banátu, kde materiál
pomůže potřebným.
Uzávěrka únorového čísla Žďárského zpravodaje je 30. ledna 2015.
Příští číslo Žďárského zpravodaje
vyjde 18. února 2015.
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mací o aktuální anketě naleznete
ve zpravodaji na straně 10 v rubrice
Anketa.
12. února 2015 v 16.00 hodin
zasedání zastupitelstva města
Ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Žižkova 227/1, Žďár nad
Sázavou, 591 31, proběhne veřejné
zasedání Zastupitelstva města Žďáru
nad Sázavou.
(red)
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Slova zastupitelů města

Schválen schodkový rozpočet s úvěrem 15 milionů korun
Schvalování rozpočtu našeho
města je pro mě velkým zklamáním. Po tom, co iniciativa Žijeme
Žďárem a všichni její sympatizanti,
tedy i současné vedení města, zkreslili informace o hospodaření našeho města v minulém období, jsem
očekával, že se buď všichni omluví
za manipulaci nebo za neznalost
rozpočtu před volbami nebo, že rozpočet připraví lépe a jinak.
Ale bohužel začínáme volební
období návrhem schodkového rozpočtu a dalším úvěrem.

Při diskuzi o rozpočtu jsme se nakonec alespoň dohodli na tom, že
v minulosti město hospodařilo dobře a má potenciál rozvoje. Dokonce
napříč politickým spektrem jsme se
shodli na tom, že úvěr není v této
době nutný a můžeme si tuto možnost ponechat pro budoucí čerpání
peněz z EU na rozvojové projekty
města.
Nakonec ale věcnou diskuzi převážila disciplína zástupců současného vedení a přes předchozí konstruktivní prohlášení zastupitelé 15

hlasy odsouhlasili i tento úvěr.
Přípravu rozpočtu vedení města
velmi podcenilo, musíme je intenzivně kontrolovat, vysvětlovat a pomáhat jim tak, aby se nenarušila
kontinuita dobrého hospodaření
našeho města a nakonec, aby nedošlo ani na ten schválený dluh. Město
bude peníze teprve potřebovat.
Vladimír Novotný,
1. náměstek hejtmana Kraje
Vysočina a zastupitel města

Z přání Radka Černého občanům
u příležitosti novoročního ohňostroje
Podle dávné legendy se v Gibeónu králi Šalamounovi ukázal ve snu
Hospodin a pravil: „Žádej, co by si
chtěl, abych ti dal.“ Moudrý král Šalamoun, syn Davidův, odvětil: „Dej mi
prosím vnímavé srdce, abych dovedl
rozlišit mezi dobrem a zlem.“ To je
vzácná schopnost, kterou bych přál
nám všem, protože často věci nejsou takové, jak na pohled vypadají.

Představitelům obnoveného vedení
města přeji, aby dokázali Žďárákům
ukázat tu správnou cestu a probudili v lidech chuť se po ní vydat.
A ještě bych chtěl nám všem popřát, abychom byli méně roztržití.
Myslím to tak, že tou nejhorší formou roztržitosti je, když se zapomínáme radovat ze života.
Foto: Nikola Adlerová

Před 12 lety byly zrušeny okresní úřady
Bylo úterý 31. prosince 2002, chladný a sychravý den se sněhovou břečkou. V kancelářích Okresního úřadu
Žďár nad Sázavou vládlo smutné
ticho, všichni byli buď na dovolené,
nebo v myšlenkách jinde, na svých
budoucích pracovištích.
Několik z nás odcházelo tímto
dnem do důchodu, ale jaksi nebyl
čas ani nálada na nějaké nostalgické
loučení. Bylo to uspěchané a hektické období, kdy jsme museli skartovat
a archivovat písemnosti a předávat
jednotlivé agendy buď na Krajský
úřad nebo na pověřená místa či
na detašovaná pracoviště jednotlivých ministerstev.
Já osobně jsem byl ještě 30. prosince 2002 plně vytížen posuzová-

ním obecně závazných vyhlášek
obcí o místních poplatcích. Měl jsem
už vše vyřízené, až na vyúčtování
přísně zúčtovatelných pokutových
bloků, o které ale kraj vůbec nejevil
zájem. Telefonicky jsem se vnutil,
že na Silvestra tuto agendu proti
podpisu a razítku převzetí někomu
na kraji předám, abych splnil poslední úkol svého pracovního života.
A tak jsem se s příslušnými tiskopisy a pokutovými bloky v ruksaku
na zádech vydal ráno na služební
cestu autobusem do Jihlavy, která
mi už nemohla být proplacena, navíc jsem ještě čerpal zbývající dovolenou. Po skončení této povinnosti
jsem ale ještě stihl v 11 hodin úspěšně zvládnout Silvestrovský běh.
14

Žďáráci píší do novin

Byl jsem služebně nejstarším pracovníkem v celé České republice
a celý svůj profesní život jsem působil na finančním odboru. Skončil
jsem však opravdu svérázným způsobem. Zrušením Okresního úřadu Žďár nad Sázavou, odchodem
do důchodu, neproplacenou pracovní cestou, dovolenou, a také bez
jakéhokoli poděkování od nadřízených za mnohaletou činnost ve státní správě.
Ale končil jsem také běžeckým závoděním, které pro mě bylo dlouhé
roky předtím, ale i potom, nepostradatelnou zálibou v neúprosně plynoucím čase.
Alois Bradáč,
Žďár nad Sázavou
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Kultura/Kronika

Jarní prázdniny 2015

Jarní prázdniny 2015 proběhnou ve Žďáře nad Sázavou v termínu od 2. února do 8. února 2015.
Ve stejném termínu jako okres Žďár nad Sázavou budou mít jarní prázdniny i následující okresy: Česká Lípa, Jablonec
nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Kladno, Kolín, Kutná hora, Písek, Náchod. (red)

Kronika města
Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou
mělo ke dni 29. prosince 2014
celkem 21 640 občanů,
přihlášených k trvalému
pobytu.

Děti narozené v říjnu 2014
Markéta Cinová
7. 10. ZR 3
Kristýna Frčková
11. 10. ZR 6
Gabriela Frčková
11. 10. ZR 6
Lucie Havlíková
11. 10. ZR 5
Martin Straka
16. 10. ZR 3
Patricie Kadlecová
20. 10. ZR 3
Tadeáš Krejčí
21. 10. ZR 4
Tomáš Doležal
22. 10. ZR 6
Dita Kopecká
25. 10. ZR 6
Anna Bártová
27. 10. ZR 2
Karel Starý
27. 10. ZR 3
Ester Ganzwohlová
30. 10. ZR 1

Životní jubilea v lednu 2015
Karla Randáčková 8. 1. 90 let ZR 4
Josef Jirčík
9. 1. 80 let ZR 4
Karel Šikl
13. 1. 95 let ZR 5
Jaroslav Kupka
18. 1. 85 let ZR 4
Růžena Chybová 25. 1. 80 let ZR 2
Marie Stará
28. 1. 80 let
Stržanov
Marta Vyklická
29. 1. 93 let ZR 6

Srdečně gratulujeme!

Žďárský zpravodaj, měsíčník občanů města Žďár nad Sázavou • 2. ročník • Vydává město Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz. Redakční rada: rada města,
Odpovědný redaktor: Nikola Adlerová, 733 465 035, e-mail: nikola.adlerova@zdarns.cz • Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou • Do všech
domácností zdarma • Počet výtisků: 10 200 kusů • Distribuce: Renvy Trade s.r.o., Grusova 413, Pardubice • Tiskne: Tisk Centrum, Modřická 645/62, Moravany
u Brna • Registrace: MK ČR E 21706.
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od 20. ledna 2015 do 18. února 2015
Výstavy
úterý 6. ledna 2015 až pátek 1. února 2015
út – pá 10.00 až 12.00 a 14.00 až 17.00
so – ne 14.00 až 17.00
MAGNI, Růžena a Rostislav OBRAZY/SOCHY
Výstavní síň Staré radnice

úterý 20. ledna až čtvrtek 26. února 2015
SUZANNE RENNAUD (1889 – 1964)

Putovní výstava kurátorsky zaštítěná Lucií Tučkovou, autorkou
nové biografie o této polozapomenuté osobnosti, francouzské
básnířce, manželce Bohuslava Reynka, která žila ve stínu svého
muže, nedobrovolně uvězněná v komunistickém Československu, odříznutá od vlasti, tvorby a způsobu života.

neděle 25. ledna 2015, 15.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S JANOU RYCHTEROVOU
Dům kultury

pondělí 2. února 2015 až pátek 6. února 2015
LEGENDY A POVĚSTI ČESKÉHO NÁRODA
50. VÝROČÍ VEČERNÍČKU

Soutěže pro velké i malé děti v období jarních prázdnin. Během
půjčovní doby oddělení pro děti a mládež

Knihovna Matěje Josefa Sychry

Vestibul Čechova domu

úterý 3. února 2015, 17,00 hodin
SIBIŘ

PAPOUŠČÍ REJ

Knihovna Matěje Josefa Sychry

Výrobky dětí ze 3. třídy ZŠ Palachova
Knihovna Matěje Josefa Sychry

úterý 27. ledna 2015 až neděle 1. března 2015
út – ne 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00

AVE CAESAR!

Regionální muzeum na Tvrzi

Ostatní kulturní akce
úterý 20. ledna 2015, 17.00 hodin
BESEDA O KNIZE SUZANNE RENAUD
Knihovna Matěje Josefa Sychry

úterý 20. ledna 2015, 19.00 hodin
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA TATÍNKU
Městské divadlo

sobota 24. ledna 2015, 19.30 hodin
PLES ŽĎAS
Dům kultury

sobota 24. ledna 2015, 21.00 hodin
GREGY PÁRTY
Kulturní centrum Batyskaf

čtvrtek 29. ledna 2015, 10.00 hodin
ISLAND, ZEMĚ NA KONCI SVĚTA
Městské divadlo

čtvrtek 29. ledna 2015, 19.00 hodin
HRADIŠŤAN

Cestopisná přednáška Tomáše Kubeše
Vstupné 40 korun.

čtvrtek 5. února 2015, 19.00 hodin
POSEL Z LIPTÁKOVA
Městské divadlo

pondělí 9. února 2015, 19.00 hodin
VINETTOU
Městské divadlo

středa 11. února a čtvrtek 12. února
St – 9.00, 11.00 14.00 hodin
Čt – 8.45, 11.00 hodin

KOMINÍKOVO ŠTĚSTÍ
Městské divadlo

pátek 13. února 2015
PLES STŘEDNÍ ZDRAVOTNÍ ŠKOLY
Dům kultury

sobota 14. února 2015, 15.00 hodin
HONZA NEBOJSA
Městské divadlo

sobota 14. února 2015, 20.00 hodin
PLES KULTURY ŽĎÁR
Dům kultury

pondělí 16. února 2015, 19-21 hodin
NIKODÉMOVA NOC

Kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře

Městské divadlo

středa 18. února 2015, 19.00 hodin
JIŘÍ STIVÍN

čtvrtek 29. ledna 2015, 20.00 hodin
KLDR

středa 18. února a čtvrtek 19. února 2015

Do velmi těžce přístupné země zahalené tajemstvími vás
dostane Karel Starý, průvodce CK Nomád, přednáška.

Kulturní centrum Batyskaf

Sobota 31. Ledna 2015, 21.00 hodin
LUBOŠ POSPÍŠIL a 5P

Luboš Pospíšil slaví s obnovenou skupinou 5P svoje
šedesátiny na koncertním turné.

Kulturní centrum Batyskaf

Café u tety Hany

St – 11.00 hodin
Čt – 9.00 hodin a 11.00 hodin
RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA
Městské divadlo

pátek 20. února – ples Gymnázia
pátek 27. února – ples Obchodní školy
sobota 28. února – ples PKS
Dům kultury
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