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DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA

Žďárské gymnazistky opět zabodovaly
Koncem ledna 2015 se ve Žďáře nad Sázavou odehrálo republikové finále středních škol a žáků druhého stupně základních škol v basketbalu. Studentky žďárského gymnázia navázaly na sportovní úspěchy z minulého roku, kdy se
probojovaly až na mistrovství světa středních škol do Číny. Jako vítězky letošního republikového kola budou v dubnu
2015 bojovat o medaile na mistrovství světa středních škol ve francouzském Limoges.
(red)

Markéta Pohanková a dívčí tým žďárského gymnázia: Zuzana Holéczyová, Kateřina Gregarová, Lada Štěpánková, Lucie Kopicová, Barbora
Horáková, Adriana Smělíková, Viktorie Pazourová, Ivana Mašková. Dále na fotografii Josef Klement, Jana Fialová, Radek Jaroš, Luboš Straka

Foto: Nikola Adlerová

Desítky lidí přišly diskutovat o budoucnosti Kina Vysočina
První setkání s občany v nové formě proběhlo 4. února 2015 v Kině
Vysočina. Na setkání přišlo přes
70 lidí, kteří se chtěli dozvědět
bližší informace o plánované rekonstrukci, nebo se sami zapojit
do diskuze o budoucnosti žďárského kina.
Setkání v úvodu oživilo hned několik krátkých přednášek odborníků,
kteří se sami později zapojili i do diskuze s občany. Prvním hostem, který promluvil o historii žďárského
kina, byl jeho dlouholetý pracovník
a pamětník Zdeněk Šustr. S architektonickým návrhem plánované
rekonstrukce příchozí seznámil architekt Pavel Rada a o své zkušenos-

ti s řízením brněnského kina Scala se
podělil jeho současný ředitel Radek
Pernica. V závěru za příspěvkovou
organizaci Kultura Žďár promluvil
externí dramaturg Kina Vysočina
Aleš Hrbek, který nastínil další možný vývoj. „Na setkání zaznělo mnoho
podnětných názorů a připomínek.
Měl jsem velmi dobrý pocit také ze
samotné diskuze s občany, která byla
více než hodinová a občané aktivně
projevili svůj zájem o to, jakým směrem se bude naše žďárské kino dál
ubírat,“ zhodnotil setkání starosta
města Zdeněk Navrátil. Diskuze se
zúčastnila také ředitelka příspěvkové organizace Kultura Žďár, která
městské kino v současnosti provozuje, Marcela Lorencová. Po hodinu

a půl trvající diskuzi občané zhlédli
výjimečný dokumentární film V Masarykových rukou. Ten uvedl sám
jeho autor Jan Rousek. Film o děvčátku ze známky, které jako předloha sloužila fotografie ze 17. června
1928 pořízená právě ve Žďáře, měl
ve středu na setkání v Kině Vysočina
svoji českou premiéru.
(red)
Setkání s občany v Kině Vysočina

Foto: Kateřina Šteidlová

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ únor 2015

Aktuality

Slovo místostarosty města Josefa Klementa
Programové prohlášení a ankety
Máme za sebou první desetinu
roku 2015. Blíží se masopust a doba
postní, doba přípravy na Velikonoce. Žákům a studentům začalo druhé pololetí školního roku. Nevím, jak
je tomu u vás, ale já si spíše než novoroční předsevzetí dávám závazky
právě v postní době a naše děti si
svá předsevzetí stanovují po přečtení pololetního vysvědčení. I nové
vedení města má své plány. Ty byly
formou programového prohlášení
předloženy před několika dny zastupitelstvu a jsou vyvěšeny na webových stránkách města. Jedním
z prvních bodů tohoto prohlášení
je zvýšení informovanosti občanů
s cílem jejich aktivního zapojení
do správy města, například formou
příspěvků a anket.
Naše otevřenost ale rozhodně
není projevem nerozhodnosti nové
rady města. Na poradách v předchozím zaměstnání se mi mnohokrát stalo, že v týmu zazněl jeden
menšinový návrh, který nakonec
určil správný směr k vyřešení pro-

blému. Bez diskuze by byla cesta
k řešení složitější. Aby však byla
diskuze produktivní, nezabředávala
do zbytečných podrobností a směřovala k vyřešení problému, je nutné
ji správně moderovat, poskytnout
všechny podklady a stanovit přesné
zadání. Není to zřeknutí se odpovědnosti, konečné rozhodnutí musí
zaznít, a také zazní ze strany vedení
města. Je to naše odpovědnost vůči
občanům.
Rozpočet města
Jedním z našich prvních úkolů bylo schválení rozpočtu města
i s úvěrem, který si můžeme vzít
na pokrytí investičních akcí souvisejících s propojením Brněnské ulice
se silnicí na Nové Město na Moravě,
které je součástí tzv. východního
obchvatu. V minulých pěti letech
si město vzalo úvěr více než 90 milionů korun a proinvestovalo nad
rámec standardních příjmů 350
milionů korun. Jenom minimum se
vrátilo do rozpočtu na dotacích. Přijetím úvěru ve výši 15 milionů, který

je kryt fondem města, se snažíme
udržet finanční stabilitu a zároveň
nezastavit modernizaci města podle jeho potřeb a přání občanů.
Vzpomínka na Karla Straku
Závěrem bych ještě rád vzpomenul na pana Karla Straku, dlouholetého zastupitele města, který minulý měsíc zemřel po dlouhé nemoci.
Pana Straku si pamatuji ze zasedání
zastupitelstva, na němž jsem byl
přítomen jako řadový občan. Jeho
krátká a jasná vyjádření k tématu,
nezatížená vatou dlouhých proslovů, jsou pro mě inspirací.
Čest jeho památce.
Josef Klement,
místostarosta města

Úpravy povrchů silnic se přesunou na Neumannovu ulici

Neumannova ulice aktuálně, 10. února 2015

Neumannova ulice se dočká stavebních úprav. Zastupitelstvo
města o úpravě povrchu komunikace na této ulici rozhodlo 18.
prosince 2014.
Předpokládanou realizaci ve výši
5 milionů korun plánuje městský
úřad na druhou polovinu letošního
roku. „Konstrukce vozovky je zcela

Foto: Nikola Adlerová

za svojí životností, vykazuje různé lokální konstrukční poruchy a podélné
trhliny,“ popsal nutnost úprav pracovník odboru rozvoje a územního
plánování Petr Fuksa.
Odbor rozvoje a územního plánování již zadal akreditované zkušební laboratoři diagnostiku vozovky
včetně návrhu opravy úseku od křižovatky s ulicí Novoměstskou po kři2

žovatku s ulicí Dolní. Zprávu by měla
laboratoř předložit do konce března
letošního roku. Pokud to počasí dovolí.
Celková délka opravovaného
úseku je asi tisíc metrů. Na základě
zprávy, vypracované zkušební laboratoří, zadá město Žďár nad Sázavou
k vypracování projektovou dokumentaci. „Po odevzdání projektové
dokumentace se požádá o stavební
povolení a bude vypsáno výběrové
řízení na dodavatele stavby,“ uvedl
Petr Fuksa.
Oprava pak bude spočívat především v odfrézování stávající vrstvy vozovky, odstranění vodícího
dvojřádku ze žulových kostek, opravě uličních vpustí a výškové úpravě
roštů a revizních šachet, následovat bude spojovací penetrační nástřik, položení nové obrusné vrstvy
do původní nivelity, ošetření pracovních spár a obnova vodorovného značení.
(red)
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Tříkrálové kasičky
jsou sečteny
Již 15. jubilejní Tříkrálová sbírka se
konala v celé České republice od 1.
do 14. ledna 2015. Výtěžek činil v letošním roce 2 645 195 korun, což je
o 122 568 korun více než loni.
Na realizaci sbírky se podílelo
76 tříkrálových asistentů a zhruba
1 700 koledníků. Koleda probíhala
ve více než 270 městech a obcích
bývalého žďárského okresu a celkem bylo rozdáno 458 zapečetěných kasiček. Využito jich nakonec
bylo 415. Novými spolupracujícími
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obcemi se staly Mirošov, Stržanov,
Dvořiště a Krásné. „Velmi děkuji
dárcům, koledníkům a všem dalším
spolupracovníkům, kteří se do sbírky v dnešní hektické době zapojili,“
poděkovala ředitelka Charity Jana
Zelená ve svém děkovném dopise.
„Jsem vděčná za ochotu, vstřícnost
a trpělivost a za každý tón koledy My
tři králové jdeme k vám…, jejíž slova
se nesčetněkrát nesla našimi městy
a obcemi,“ dodala ředitelka.
„Finanční prostředky z letošní
Tříkrálové sbírky budou použity jednak na podporu služeb pro naše uživatele, především na pokrytí nákladů, na které lze finance jen obtížně

získat,“ sdělila asistentka pro oblast
propagace Oblastní charity Žďár
nad Sázavou Lenka Šustrová. Jedná
se například o rozšíření a obnovu
vozového parku. Díky tomu můžou
být pracovníci charity velmi flexibilní a pomáhat v terénu, tedy přímo
v domácím prostředí uživatelů a pacientů. „Tříkrálové peníze slouží také
jako finanční zdroj při případném
výpadku dotací na služby jako taková rezerva pro zajištění stávajícího
provozu služeb. Část výtěžku je také
určena na humanitární pomoc u nás
i v zahraničí,“ vysvětlila Veronika
Dobrovolná, koordinátorka sbírky.
(red)

Ave Caesar! Nová expozice v Regionálním muzeu
Od 27. ledna 2015 je v hlavní budově
Regionálního muzea města na Tvrzi
otevřena výstava „Ave Caesar!“
Návštěvníci se na ní seznámí s výzbrojí, výstrojí, způsobem boje
i s každodenním životem římských
legionářů v dobách války i míru.
Dozvědí se, co bylo scutum, pilum
nebo gladius, k čemu se používaly
katapulty, jak vypadal tábor římské
legie, jak dlouho a za kolik legionáři
sloužili, co jedli, pili, čím se bavili a jak
probíhala přeprava vojska. Některé
součásti výzbroje a výstroje si mohou
návštěvníci vyzkoušet. Autorem výstavy je Petr Škorpík ze Skupiny živé
historie LEGIO X GPF. Výstava potrvá
do 29. března 2015. Stanislav Mikule

Část expozice výstavy Ave Caesar!
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Foto: Kamila Dvořáková
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Hospodaření města v loňském roce, rozpočet 2014
Co se v současné době děje
s rozpočtem předchozího roku?
Na tuto otázku odpovídá vedoucí finančního odboru městského
úřadu Jitka Vácová.
Skončil rok 2014, máme schválený
rozpočet na rok 2015 a již jeden měsíc podle něho hospodaříme. Rada
města na svém zasedání 26. ledna 2015 však ještě projednávala
a doporučila zastupitelstvu města
ke schválení rozpočtová opatření
číslo 12/2014.
Ptáte se možná, proč po skončení
roku ještě upravovat rozpočet?
Zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů číslo 250/2000
Sb., ukládá zobrazení použití fondů
rozpočtu města. V tomto případě
se jedná o příjmy a výdaje bytových
družstev, domů kde město uzavřelo smlouvy o budoucích kupních
smlouvách a dohody o financování
správ domu. Jedná se celkem o 10
bytových družstev, domů, se kterými město uzavřelo uvedené smlouvy, a tyto smlouvy jsou tedy závazky města, které budou průběžně
končit v období let 2017 až 2024.
Rozpočtovým opatřením č. 12/2014,
předkládaným finančnímu výboru
a poté zastupitelstvu, bude rozpočet na straně příjmů i výdajů navýšen o 9,232 mil. Kč. Celkový objem
rozpočtu roku 2014 v příjmech a výdajích bude po této úpravě činit
544,32 mil. Kč.
Co bude tedy dalším krokem?
Po schválení posledního rozpočtového opatření roku 2014 zastupitelstvem města 12. února 2015 přijde
na řadu vypořádání příjmů a výdajů loňského rozpočtu, které radní
také 26. ledna 2015 projednávali
a doporučili ke schválení. (uzávěrka zpravodaje 10. února 2015) Návrh
finančního vypořádání ve výši rozdílu příjmů a výdajů rozpočtu 2014
činí celkem 21,75 mil. Kč k následnému rozdělení a zapojení do rozpočtu letošního roku.
Proč tomu tak je?
Při sestavování návrhu rozpočtu

pro rok 2015 již byly zapojeny některé akce, které nebyly do konce
roku 2014 realizovány nebo byly
realizovány jen částečně. Jednalo
se o chodník Bezručova (2 mil. Kč),
relaxační prostor u Základní školy
Švermova (800 tisíc korun), obnovu památek (70 tisíc korun), projekt
Poznej aktivně Žďársko (870 tisíc
korun), veřejné osvětlení Vodojem
(3 mil. Kč) a veřejné osvětlení Jihlavská (350 tisíc korun). Celkem byly
tedy z roku 2014 do rozpočtu roku
2015 převedeny finanční prostředky
ve výši 7,09 mil. Kč.
Finanční vypořádání
Návrh finančního vypořádání ve výši
21,756 mil. Kč je tedy o 7,09 mil. Kč
snížen a k následnému rozdělení
zbývá 14,646 mil. Kč. Z této částky
je navrhováno posílení veřejného
osvětlení Vodojem o 1,22 mil. Kč
a veřejného osvětlení Jihlavská o 35
tisíc korun.
Prodej publikací
Za prodej publikací Žďárský uličník
a 1000 stavebních památek město
v loňském roce utržilo 87 tisíc korun,
tyto finanční prostředky jsou nyní
navrhovány k převodu Regionálnímu muzeu na dotisk žádané knihy
1000 stavebních památek v roce
2015.
Prodej propagačních materiálů
Tržby z prodeje propagačních materiálů města z loňského roku jsou
ve výši 29 tisíc korun a jsou převáděny na položku Ostatní činnost v kultuře – věcný materiál.
Prodej majetku a pozemků
Příjmy z prodeje majetku a pozemků překročily předpokládanou výši
a pro rok 2015 je převáděno na posílení výdajové položky Výkupy pozemků 3 miliony Kč.
Ostatní položky
Z nevyčerpané výdajové položky
Obnova památek je navrhováno
k převodu 35 tisíc korun na dokončení obnovy Božích muk u viaduktu
a opravu busty Jana Amose Komenského na budově bývalé 1. základní
školy. Z položky Informatika, městský informační systém, je převáděno 85 tisíc korun na realizaci klikacího rozpočtu.
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Účelové finanční prostředky
Z nevyčerpaných účelových finančních prostředků odchází k převodu
u položky Výkon pěstounské péče
(877 tisíc korun), Meziobecní spolupráce, projekt Svazu měst a obcí
ČR (172 tisíc korun), projektu číslo 6
Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost
Městského úřadu Žďár nad Sázavou
(2,113 mil. Kč) a projektu Sociálně
právní ochrana dětí (366 tisíc korun).
Nové akce
Z celkového finančního vypořádání
roku je dále navrhována realizace
nových akcí, a to položka Rekonstrukce elektrických rozvodů v budově Městského úřadu ve Žďáře nad
Sázavou (3,109 mil. Kč) z důvodu
nedostatečné kapacity elektrické
sítě pro současná připojená zařízení, silové rozvody jsou v hliníku.
Další novou akcí v rozpočtu by měla
po schválení v zastupitelstvu města být položka Lávka podél barokního mostu, parkoviště (2,528 mil.
Kč) a položka Granty, Organizovaný
sport dospělých 2015 (1 milion Kč)
na podporu udržitelnosti a rozvoje
dlouhodobých sportovních aktivit
organizovaného sportu dospělých,
který doporučila radě města Komise pro sport a volný čas 19. ledna
2015 a který rada města doporučila
ke schválení zastupitelstvu 12. února 2015.
Schválením navrhovaného finančního vypořádání roku 2014 a zapojení
jednotlivých položek do rozpočtu 2015 rozpočtovým opatřením
č. 1/2015 v zastupitelstvu města
12. února 2015 však ještě práce kolem rozpočtu 2014 nekončí. Po provedení přezkoumání hospodaření
roku 2014 auditorskou firmou bude
rozpočet a jeho plnění nedílnou
součástí účetní závěrky roku 2014
a závěrečného účtu, který město
sestavuje a zastupitelstvo schvaluje
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů do 30. června 2015.

Jitka Vácová, odbor finanční
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Na sídlištích se objeví větší kontejnery pro třídění papíru

Foto: archiv

Na základě stále se zhoršujícího
stavu čistoty kolem kontejnerů
na tříděný i komunální odpad
přistoupil odbor komunálních
služeb města Žďáru nad Sázavou
ke změnám v odpadovém hospodářství.
„Nechceme žít v nepořádku a úklid
stojí město nemalé finanční prostředky. Následně na to doplácíme všichni,“ sdělila pracovnice odboru komunálních služeb Miluše Kozáková.
„Na pět předem vybraných míst jsme
umístili kontejnery na papír s horním
výsypem na 1100 litrů,“ dodala Kozáková. Toto opatření by mělo sloužit
ke zjednodušení ukládání kartonů
a větších papírových obalů. „V případě, že by se tato metoda osvědčila, by
bylo možné takto vybavit i další místa
ve městě,“ řekla Kozáková. „Žádáme
občany, aby do kontejnerů na papír
odkládali pouze papírové obaly a nic
jiného,“ doplnila Kozáková.
Odpady patří pouze do nádob

a ukládání mimo tyto nádoby se
rovná zakládání černé skládky. Pracovníkům úklidové firmy velmi stěžuje práci, když nelze přes volně
poházené kartony vrátit kontejnery
zpět na místo. Odpady kolem kontejnerů se budou nyní odvážet dvakrát týdně, v pondělí vždy všechna
stanoviště a ve čtvrtek vytipovaná
stanoviště s největším výskytem odpadů mimo kontejnery. V souvislosti s odkládáním objemnějších obalů,
popřípadě starého nábytku, upozorňuje odbor komunálních služeb,
že od 1. února 2015 došlo k prodloužení provozní doby sběrného dvora.
Zároveň žádá občany k ukládání sešlápnutých PET láhví do kontejneru
na plasty. „Naše město dlouhodobě
neplní efektivitu vývozu plastů,“ sdělila Miluše Kozáková. Tato skutečnost
vychází z množství vyvezených nádob a tomu odpovídající hmotnosti.
„Znamená to, že kontejner je sice plný,
ale váha neodpovídá plnému kontejneru, přitom by stačilo PET láhve pouze sešlápnout,“ dodala Kozáková.
V letošním roce se odbor komunálních služeb opět chystá rozšířit
množství rozmístěných kontejnerů na bioodpad, neboť ten tvoří až
40 % komunálního odpadu, který
končí na skládce. „Děkujeme těm,
kteří se naučili tuto komoditu třídit,
ale zároveň upozorňujeme, že pokud
někdo odloží bioodpad do kontejneru

v igelitové tašce či sáčku, třídění se míjí
účinkem. Bioodpad společně s plasty
nelze v bioplynové stanici použít,“
upozornila Kozáková. Pro občany
rodinných domů stále existuje možnost požádat o bezplatnou výpůjčku nádoby na bioodpad. Stejně tak
mohou o přistavení nádoby požádat i zástupci bytových domů.
V prosinci 2014 došlo k rozšíření
počtu žlutých kontejnerů na třídění
použitého textilu, obuvi a hraček.
Kontejnery na textil od Diakonie
Broumov byly přistaveny na ulice Brodská, Jamborova, Na Úvoze
a Vnitřní. Další kontejnery na tuto
komoditu stojí na městské tržnici,
na ulici Nádražní a u Tokozu. Z těchto kontejnerů bylo v roce 2014 svezeno celkem 76,3 tun použitého
textilu.
Červené kontejnery na drobné elektrozařízení od společnosti ASEKOL
budou v nejbližší době umístěny
na ulice Na Úvoze, Dolní, křižovatka
Neumannova – Studentská. „Tímto
krokem se snažíme občanům města usnadnit třídění odpadu a zkrátit
docházkové vzdálenosti k nádobám.
Věříme, že tímto krokem společně přispějeme k lepší čistotě našeho města,“
doplnila Miluše Kozáková.

Odbor komunálních služeb

Pomozte uklidit svoje město, akce Čistá Vysočina 2015
Na jarní úklid se letos opět chystá i Městský úřad ve Žďáře nad
Sázavou.
V rámci akce Čistá Vysočina 2015,
kterou organizuje Krajský úřad Kraje
Vysočina, bude od 11. do 22. dubna
2015 právě žďárský městský úřad
kontaktním místem pro ty, kteří
chtějí pomoci město a jeho okolí
po zimě uklidit. Letošní ročník úklidu veřejného prostranství a přírody
bude již sedmým v pořadí.
Zaměstnanci městského úřadu
a vedení města ve Žďáře nad Sázavou se do úklidu zapojí již v pátek

10. dubna 2015, kdy vyrazí uklízet
okolí řeky Sázavy.
„Pytle na odpad a reflexní pomůcky
budeme na městském úřadě účastníkům akce Čistá Vysočina 2015 poskytovat zdarma,“ uvedla pracovnice
odboru životního prostředí Hana
Daďourková. „Zapojit se může kdokoli od škol, firem, obcí a neziskových
organizací až po jedince,“ dodala.
Přihlašovací formulář najdou zájemci na stránkách Kraje Vysočina,
kde se mohou dozvědět i další informace, například o sbíraných úsecích
nebo kontaktních místech. Přihlásit
se je možné do konce února 2015.
5

Svoz odpadků u silnic I., II. a III.
třídy mimo obce zajišťuje Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny. Svoz
odpadků v obcích je pak nutné domluvit s příslušným obecním úřadem.
Více informací naleznete na webu:
www.kr-vysocina.cz/cistavysocina
(red)
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Sbor pro občanské záležitosti se představuje
Čím se Sbor pro občanské záležitosti zabývá a kdo má tyto činnosti na starosti?
Vítání občánků – každé dítě obdrží květinu, pohádkovou knihu
a záznam na DVD. Obřad se koná
ve skupině nebo lze objednat i individuálně. Zajišťují ho M. Košťálová
a V. Vostřežanská.
Božena Stehlíková při oslavě jubilea na Staré radnici

Foto: Nikola Adlerová

Sbor pro občanské záležitosti
(SPOZ) pořádá občanské obřady
pro obyvatele města Žďáru nad
Sázavou a funguje při zastupitelstvu města již více než 60 let.

Košťálovou. „Díky Boženě Stehlíkové
je úroveň našich občanských obřadů
vysoká a je vzorem i pro další obce
v okolí,“ sdělila nynější předsedkyně
sboru Marie Košťálová.

U jeho zrodu stála Božena Stehlíková, která v současnosti oslavila vzácné životní jubileum. A byla to právě
ona, která narýsovala všechny jeho
funkce a náplně. Zprvu to byly svatby, vítání občánků a gratulace jubilantům – obyvatelům města. Později
přibyly další občanské obřady, jako
slavnostní vyřazování maturantů
žďárských středních škol, vyřazování
předškoláků z mateřských škol a vyřazování absolventů základních škol.
Nynější zastupitelstvo vzalo SPOZ
jako jednu ze svých dceřiných aktivit a do jeho čela zvolilo bývalou
zastupitelku města, doktorku Marii

Jako tajemnice sboru bude pracovat Vlasta Vostřežanská, garanty
sboru se stali radní Rostislav Dvořák
a Ludmila Řezníčková. Sbor má celkem 16 dalších členů. „Naší snahou
bude zapojit do činnosti SPOZ i osadní výbory našich ‚satelitů‘, Stržanova,
Mělkovic, Veselíčka a Radonína,“ sdělila Košťálová. „Vážení občané Žďáru!
Toto je naše nabídka a já bych si velmi
přála, abyste ji hojně využívali. Jsme tu
pro vás a jistě uděláte hodně radosti
svým nejbližším a tím i sobě. Vzpomínka na slavnostní chvíle bude trvalá,“
dodala předsedkyně sboru Marie
Košťálová.

Vyřazování žáků mateřských
a základních škol – děti obdrží pamětní list a stuhu. Zajišťují I. Machová a V. Vostřežanská.
Předávání maturitních vysvědčení a výučních listů – zajišťují
D. Hrstková a V. Vostřežanská
Zlaté, diamantové svatby – manželé obdrží květiny a dar v hodnotě 1000 korun. Zajišťují J. Nejedlá
a J. Suská.
Životní jubilea – občané města staří
80 let a více obdrží květiny a dárek.
Zajišťují V. Halamková, B. Stehlíková, R. Kolouchová, L. Sobotková
a M. Hemzová.
Vaše žádosti bude zařizovat a evidovat tajemnice sboru Vlasta Vostřežanská na tel. 736 510 477.
Marie Košťálová

Vyhlášené záměry města na pronájem nemovitostí
DM Centrum
Rada města (RM) vyhlašuje záměr
na pronájem části prostor sloužících podnikání v prostoru objektu
na náměstí Republiky 1785/49 (DM
centrum). Prostor sloužící podnikání
je vhodný k provozování obchodní
činnosti.
Celková výměra 88,94 m2. Prostor
se skládá ze dvou místností. Minimální výše nájemného činí 1 000 Kč/
m2/rok. Písemné reakce na vyhlášený záměr přijímá sekretariát starosty na MěÚ v zalepených obálkách,
výrazně označených číslem záměru
s uvedením jména a adresy zájemce
nejpozději do 10. března 2015 včetně.
Kontaktní osoba, Vladimír Neuman, tel. 566 688 135.

Dolní 165/1
RM vyhlašuje záměr na pronájem
části prostor sloužících podnikání v budově č. 165/1 na ulici Dolní,
bývalá budova České pojišťovny.
Nájemné je stanoveno v minimální výši kanceláře 1 000 Kč/m2/rok,
sklad 600 Kč/m2/rok.
V případě zájmu o pronájem,
nebo bližší informace kontaktujte
provozovatele budovy Vladimíra
Kovaříka, tel. 603 228 148.
Radniční restaurant
RM vyhlašuje záměr na pronájem
prostoru sloužícího podnikání,
umístěného v objektu č. p. 294 –
Staré radnice o celkové výměře
225,54 m2. Prostor je vhodný k provozování reprezentativní restaurač6

ní činnosti. Pro více informací se obraťte na kontaktní osobu, Vladimír
Neuman, tel. 566 688 135.
AZ centrum
RM vyhlašuje záměr na pronájem
částí prostor sloužících podnikání
v objektu č. p. 1141 č. or. 44 na Nádražní ulici (AZ centrum). Prostor
je vhodný k provozování obchodní
činnosti v celkové výměře 125,88 m2.
Výše nájemného je stanovena v minimální výši 850 Kč/ m2/ rok. Druhý prostor (AZ centrum) v celkové
výměře 80,06 m2, výše nájemného
stanovena na 860 Kč/m2/rok. Pro
více informací se obraťte na kontaktní osobu, Vladimír Neuman, tel.
566 688 135.
(red)
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Představujeme odbory městského úřadu
Odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí
V nadcházejících měsících budeme pravidelně na stránkách
Žďárského zpravodaje přinášet
bližší informace o jednotlivých
odborech Městského úřadu Žďár
nad Sázavou. Tyto informace by
měly sloužit občanům našeho
města pro lepší orientaci při vyřizování nejrůznějších záležitostí,
a zároveň jako nabídka služeb,
kterých můžou na městském úřadě využít.
Jako první se představuje největší
odbor úřadu, kterým je Odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí.
Tento odbor má celkem 19 zaměstnanců a v jeho čele stojí vedoucí odboru Soňa Halámková. Referentky
jsou rozděleny do několika pracovišť: občanské průkazy, cestovní doklady, ohlašovna evidence obyvatel,
dále úsek matriky, ověřovací kanceláře a vydávání výpisů z rejstříků.
Ostatní agendy jsou soustředěny
na podatelně, informační kanceláři při vstupu do městského úřadu,
centrální spisovně a sekretariátech
vedení města. Odbor má v kompetenci také personální agendu, konání výběrových řízení a vzdělávání
úředníků. Rovněž zajišťuje přípravu
voleb, popřípadě také konání referend.
Občanské průkazy, cestovní
doklady a evidence obyvatel
Občané si mohou své záležitosti vyřídit na tomto úseku odboru v rámci
všech pracovních dnů. V pondělí a ve středu přichází v současné
době většina klientů a je tedy nutno
počítat s delší čekací dobou. Oproti
tomu v úterý, ve čtvrtek a v pátek
jsou čekací doby kratší. MěÚ nabízí
možnost využití objednávkového
systému, který naleznete na webových stránkách města v sekci „důležité informace – chci se objednat“.
Zde se rovněž před návštěvou úřadu můžete podívat na aktuální čekací dobu na jednotlivých agendách.
Provozní doba městského úřadu
pondělí, středa
od 7.00 do 17.00
úterý, čtvrtek
od 7.00 do 15.00
pátek
od 7.00 do 14.30

Poslední lístek z vyvolávacího systému lze vyzvednout 10 minut před
koncem provozní doby.
Agenda občanských průkazů (OP)
Při podání žádosti o vydání OP není
třeba dokládat fotografii, žadatele
si pracovnice vyfotí přímo na pracovišti. Žádost si nevyplňuje sám
žadatel, ale vyplní a vytiskne ji pracovnice úseku OP. Žádosti lze podávat nejdříve 60 dnů před skončením
platnosti a nový OP je vyhotoven
nejpozději do 30 dnů. Žádost o OP
lze podat na kterémkoli úřadu obce
s rozšířenou působností. Dále si žadatel může při podání žádosti sám
určit místo převzetí OP. Do nového typu OP, vydávaných od 1. ledna 2012, již nelze zapsat manžela/
manželku ani děti. Volitelnými údaji
zůstává rodinný stav a titul nebo vědecká hodnost.
Agenda cestovních dokladů
Při podání žádosti o cestovní pas
také není nutno dokládat fotografii
a žadatelé mohou využít objednávkový systém.
Ohlašovna
Na tomto pracovišti lze vyřídit změnu trvalého pobytu a poskytují se
zde údaje z informačního systému.
Změna trvalého pobytu se hlásí vždy
na ohlašovně v místě nového pobytu, odhlášení z adresy předchozího
bydliště pak probíhá automaticky.
Při hlášení změny je občan povinen
doložit doklad o vlastnictví, tedy
výpis z katastru nemovitostí, který
je možno vyřídit i na MěÚ, odbor
majetkoprávní, nebo platnou nájemní smlouvu, popřípadě ověřený
souhlas majitele bytu nebo domu.
Při změně trvalého pobytu občan
předkládá platný občanský průkaz,
nebo rodný list dítěte. Poplatek činí
50 korun za osobu starší 15 let.
Údaje z informačního systému jsou
občanům poskytovány na základě
písemné žádosti osoby starší 15 let.
Poplatek je stanoven na 50 korun
za jednu stranu.
Matrika a ověřovací kancelář. Vše
na jednom místě!
7

Na těchto agendách také funguje
možnost objednání přes elektronický objednávací systém, který zajišťuje pohodlnější vyřízení záležitostí
bez front a dlouhého čekání. Referentky matriky a ověřovací kanceláře provádí ověřování listin VIDIMACI
a ověřování podpisů LEGALIZACI
dle zákona 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie listinou
a o ověřování pravosti podpisu.
Matrika vyřizuje přípravu a konání
sňatečných obřadů. Zajišťuje vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů, jako jsou rodné, oddací nebo úmrtní listy, podle místa
matriční události, nikoli podle místa
trvalého pobytu občana. Správní
poplatek za vydání druhopisu činí
100 korun a hradí se v hotovosti.
Pracoviště je rovněž provozováno
v rámci vyvolávacího a rezervačního systému.
Czech POINT
Pracoviště Czech POINT vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, jako je například
výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, výpis bodového
hodnocení řidiče, výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, výpis
z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, výpis z insolvenčního rejstříku, datové schránky,
výpisy ze základních registrů, jako
je například registr obyvatel, osob,
registr práv a povinností a žádosti
o poskytnutí údajů třetí osobě.
Pojízdný úřad
Odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí dále upozorňuje občany
na nadstandardní službu, kterou je
tzv. pojízdný úřad. Tato služba je nabízena především občanům se zdravotním postižením, osobám vyššího
věku s pohybovými potížemi a osobám upoutaným na lůžko. Na základě telefonického objednání vyjíždí
pojízdný úřad k občanům i mimo
Žďár nad Sázavou. Tuto službu lze
využít pro vyřízení občanského průkazu a pro ověření podpisu.
Odbor sekretariát tajemníka a VV
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Domov se zvláštním režimem, Seniorpenzion FIT

Klienti Seniorpenzionu FIT na výletě u Pilské nádrže

Domov se zvláštním režimem Seniorpenzion FIT byl ve Žďáře nad
Sázavou otevřen v roce 2008. Od té
doby pomáhá lidem, kteří z důvodu
onemocnění Alzheimerovou chorobou nebo jinou demencí, potřebují pravidelnou pomoc a podporu
ve všech oblastech péče o vlastní
osobu. Domov se tak snaží vytvořit
podmínky pro jejich pocit jistoty
a bezpečí. Pomáhá jim s komunikací

Foto: Archiv sociální služby města

a orientací v prostoru a čase. Kvalifikovaný personál zabezpečuje komplexní zdravotní a ošetřovatelskou
péči, celodenní stravování a základní rehabilitaci.
Obyvatelé jsou v Domově ubytováni v jedno, dvou a třílůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením. Služby zahrnují rovněž úklid,
praní, žehlení a opravy prádla. Volný
čas mohou obyvatelé podle svých

Bezpečnost a ochrana obyvatel města
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možností a zájmů trávit společně, ve společenských místnostech
nebo na terasách Domova, při hraní
her, cvičení paměti či poslouchání
hudby.
Těm, kteří už nemohou opustit
lůžko, se věnují pečovatelky individuálně přímo na pokojích nebo
za nimi docházejí dobrovolníci
z Dobrovolnického centra Kambala. Velmi oblíbená je pravidelná kavárnička a živá hudební vystoupení
harmonikářů, dětí ze škol a školek či
dalších hudebníků. V létě probíhají
vycházky a výlety po městě a jeho
okolí.
Od svého založení Domov nabídl
své služby mnoha obyvatelům Žďáru nad Sázavou a přilehlých obcí.
Bohužel disponujeme omezenou
kapacitou 40 míst. Město problém
citlivě vnímá a společně se snažíme
vytvořit plán dalšího rozšiřování kapacity pro tuto věkovou skupinu.
Ivana Dvořáková
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Centrum pro zdravotně postižené nabízí své služby
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár nad Sázavou (dále jen
CZP), funguje jako poradna pro
zdravotně postižené. Zajišťuje
dostupné a kvalitní poradenské
služby osobám, které v důsledku snížené soběstačnosti nejsou
schopny bez pomoci a podpory
vyřešit vzniklou obtížnou sociální situaci.
Nabízíme následující služby
• Zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím, to znamená,
že poskytujeme informace o jiných
neziskových organizacích, svazech
a klubech, které sdružují osoby
s konkrétním zdravotním postižením nebo poskytují jiné služby pro
zdravotně postižené a seniory.
• Informujeme o aktivitách Centra
pro zdravotně postižené.
• Předáme informace o poskytovatelích sociálních služeb v regionu,
institucích, úřadech atd.

• Poskytneme informace o ozdravných, relaxačních a rehabilitačních
pobytech, kurzech, rehabilitačním
plavání nebo cvičení.
• Zprostředkujeme odborné konzultace v oblasti životního prostředí zdravotně postižených (stavební
úpravy komunikací apod.), při kterých spolupracujeme s externími
odborníky.
• Informujeme o dávkách, příspěvcích, výhodách a slevách.
• Poskytneme poradenství ohledně průkazů OZP, jejich platnosti
a výhodách z nich plynoucí, dále
parkovacích průkazů, příspěvku
na péči a jeho využití, hodnocení
a posuzování úkonů péče, příspěvku na mobilitu, pomůcek pro osoby
se zdravotním postižením, možnosti
získání příspěvku na nákup automobilu a úpravu koupelny a za jakých
podmínek lze tyto příspěvky získat.
• Podáme informace o invalidních
důchodech, možnosti získání sociální služby, zaměstnávání zdravotně

postižených osob, příspěvku na bydlení, slevy na telefon, plyn, elektřinu, na které mají osoby se zdravotním postižením právo.
• Pomáháme s vyplněním různých
tiskopisů, vypisováním žádostí, sepsáním odvolání a námitek proti
rozhodnutí o zamítnutí. Pro rodiny,
které doma pečují o rodinného příslušníka nebo osobu blízkou, sepisujeme smlouvu o poskytování
potřebné péče pro účely kontroly
z úřadů práce.
• Doprovázíme klienty na úřady.
Jednáme v zájmu uživatele, objednáváme klienta na úřad, k lékaři,
zprostředkujeme opravu kompenzační pomůcky atd.
Kde nás najdete?
CZP pracoviště Žďár nad Sázavou,
Komenského 1, tel. 566 625 703
nebo 605 353 612
e-mail: czp.zdar@volny.cz
Květoslava Růžičková

Výměna průkazů osob se zdravotním postižením v roce 2015
S účinností od 1. ledna 2015
vstoupila v platnost novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením. Tato novela upravuje
popis, jak bude v roce 2015 probíhat výměna průkazů osob se
zdravotním postižením (OZP).
Výměna nebude probíhat ve správním řízení a nebude třeba nového
lékařského posouzení. Osobám, které jsou poživateli příspěvku na mobilitu (400 Kč/měs.), zašle příslušná
krajská pobočka Úřadu práce České
republiky písemnou výzvu k proká-

zání nároku na průkaz OZP s informací o způsobu prokázání tohoto
nároku a informací o uvedení nebo
doložení dalších skutečností nezbytných pro vydání průkazu. Výzva
se doručuje do vlastních rukou.
Osoby, které nejsou poživateli
příspěvku na mobilitu, ale jsou držiteli průkazu OZP, si musí o výměnu tohoto průkazu žádat samy bez
vyzvání příslušné krajské pobočky
Úřadu práce ČR. Krajské pobočky
Úřadu práce ČR začnou s výměnou
průkazu OZP od 1. dubna 2015.
V současné době nejsou nové průkazy OZP k dispozici a stále jsou vy-
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dávány dočasné průkazy.
Mění se průkazy mimořádných
výhod, které vydaly okresní nebo
městské úřady a ve výjimečných
případech i krajské pobočky Úřadu práce ČR. Dále se mění dočasné
průkazy vydané krajskými pobočkami Úřadu práce ČR. Výměnu všech
těchto průkazů je nutné provést nejpozději do 31. prosince 2015 na krajské pobočce Úřadu práce ve Žďáře
nad Sázavou, Strojírenská 2210/28,
ve třetím patře.
odbor sociální
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Březen je již 60 let měsícem knihy
Měsíc knihy, akce, která vznikla
za účelem propagace knih a zpřístupnění knih všem občanům. První ročník Měsíce knihy se konal již
v roce 1955 a i nadále jej oslavují
mnohé knihovny, knihkupectví či
školy. V průběhu měsíce března nabízejí výrazné slevy na nákup knih či
pořádají zajímavá setkání s různými
autory. V tomto duchu se snažíme
pokračovat v tradici Měsíce knihy
i v knihovně Matěje Josefa Sychry
ve Žďáře nad Sázavou. Celý březen je nabitý zajímavými besedami
a programy pro širokou veřejnost.
Pracovnice regionálního centra
připravily pro své knihovníky z okolních obcí regionu počítačové kurzy pro neprofesionální knihovníky.
Je to služba lidem, kteří se vedení
knihoven ve svých obcích věnují
ve volném čase.
Informační centrum knihovny
a čítárna každoročně na měsíc březen připravují burzu časopisů. Od 1.
března 2015 budou pro návštěvníky
žďárské knihovny nachystány vyřazené časopisy z roku 2012 v cenách
3 a 5 korun.
V pobočce Nádražní pak bude pro
děti připravena tvůrčí dílna. Děti si
zde budou vyrábět motýlky a ptáčky z ovčího rouna s lektorkou Hanou
Hájkovou.
Měsíc knihy v dětském oddělení
Ve vestibulu Čechova domu bude
na návštěvníky čekat od 4. března

2015 do 5. dubna 2015 výstava s názvem Proutek se zelená, kohoutek
kokrhá, kde se budou svými pracemi prezentovat žáci 3. a 4. třídy Základní školy Palachova.
V dětském oddělení knihovny pak
budou probíhat Knihovnicko-informační lekce pro žáky základních
škol. Největší březnovou akcí pro
děti ale již tradičně zůstává letos
15. Noc s Andersenem. Ta proběhne v pátek 27. března 2015. Děti 1.
až 5. tříd mají možnost strávit kouzelnou noc v knihovně. Program je
prozatím ve fázi příprav, ale již nyní
lze prozradit, že malí nocležníci se
mohou těšit na divadelní představení, pohádkové soutěže, tajný noční
výlet a samozřejmě, že se bude hodně číst. Téma letošního ročníku jsou
pohádky H. CH. Andersena a Jana
Drdy.
Březen v oddělení pro dospělé
Také oddělení pro dospělé čtenáře připravilo na březen pestrý
program. V úterý 10. března 2015,
od 17.00 hodin se bude konat přednáška Češky, žijící v Tibetu. Dozvíte
se, jak se doopravdy žije v Tibetu, co
se pěstuje ve výšce přes 4000 metrů
nad mořem, o tibetské snídani, tradičních slavnostech a životě v budhistickém klášteře. O životě nomádů, kteří i dnes žijí ve stanu z jačích
kůží a neustále se stěhují za zelenými pastvinami, ale také o modernizaci a o všem, co s sebou přináší 21.

století v bájné zemi sněhů. Vstupné
na přednášku je 30 korun.
V pátek 20. března 2015, od 19.00
hodin se pak uskuteční již tradiční
Josefská noc. V prostorách knihovny
je při Josefské noci po celý večer až
do nočních hodin připraven bohatý
program. Letos se koná již 6. ročník
této akce. Březen jsme vybrali proto,
že si v tomto měsíci, 19. března 1830,
připomínáme úmrtí obrozeneckého spisovatele a kněze, jehož jméno nese knihovna ve svém názvu.
Josefská noc vznikla i jako jakási
obdoba k Noci s Andersenem pro
dospělé. Program je vždy připravený tak, aby si každý, kdo se rozhodne strávit páteční večer v knihovně,
vybral podle svého zájmu. Součástí
programu je také občerstvení připravené vlastnoručně knihovnicemi
z osvědčených domácích receptů.
Nezapomínáme ani na pitný režim.
Hlavním bodem programu bude
letos představení, autorské čtení
a křest knihy Vladimíra Trojánka
z pozůstalosti Františka Mokrého,
Učitel, kronikář, sběratel, bojovník…
Během večera bude možno knihu
zakoupit za 165 korun. Na závěr pak
zahraje žďárská dívčí skupina AMaTer.
Více o připravovaných akcích naleznete na webových stránkách
knihovny www.knihzdar.cz
Srdečně zveme všechny občany
k návštěvě knihovny.
H. Nagyová, A. Drdlová, D. Kozlová

Památník svaté Zdislavy v Křižanově, chybí poslední milion
V rodišti sv. Zdislavy v Křižanově se
právě připravuje památník této patronky rodin. Autorem projektu je
architekt František Zajíček, kamenické práce a model zajišťuje Petr
Novák a autorem ústřední sochy
mladé Zdislavy je významný umělec ,akademický sochař Otmar Oliva. Památník má být umístěn před
radnicí. Na jaře letošního roku by se
památník měl kompletovat a pokud
vše půjde tak, jak má, tak v neděli
29. září 2015 v 15.00 hodin by měl
být památník slavnostně odhalen.
Zveme vás tedy již předem. Cena

díla se ale vyšplhala až k sedmi milionům korun, z čehož přes jeden
milion činí DPH. Zbývá nám zajistit
už jen ten poslední milion.
Vrátíme-li se do historie 13. století,
tak Křižanov je vlastně zakladatelem
Žďáru, protože Přibyslav z Křižanova
se rozhodl postavit ve Žďáře cisterciákům klášter. K tomu účelu shromáždil zlato a stříbro a před smrtí
požádal svého zetě Bočka, aby jeho
úmysl dokončil, což se také stalo.
Prosíme tedy, můžete-li něčím přispět, učiňte tak na účet:
2648161359/0800, kde je veden
10

zvláštní účet Farního úřadu Křižanov
„Zdislava“. Potvrzení o přijetí platby,
pokud je uvedena adresa ve výpisu z účtu, zašleme automaticky,
v ostatních případech je možné zaslat na požádání, kontaktní osoba je
Nila Vodičková tel. 721 850 485.
Projekt podporují významné
osobnosti, Krajský úřad Vysočina,
Nadace ČEZ, obce, města a lidé
z celé republiky.
Děkujeme vám.
Tomáš Holcner, farář
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Dvanáctibojaři si užili disciplínu na běžkách, vyhrál Veselský

Na start disciplíny se postavilo 91 závodníků

Žďárská liga mistrů naplno odstartovala
patnáctý
ročník.
Po obřím slalomu na Harusově
kopci tentokrát sportovní dvanáctibojaři obuli místo sjezdových lyží běžky.
Zatímco loni museli kvůli mizerným
sněhovým podmínkám běžecké lyžování úplně vynechat, letošní ročník jim vše vynahradil.

Foto: Jiří Bárta

První únorovou neděli se 91 sportovců utkalo za slunečného počasí
ve skiareálu u Pilské nádrže. Okruh
o délce 3,5 kilometrů absolvovali
dvakrát. Suverénně zvítězil Martin
Veselský před Stanislavem Topolovským, který na cílové čáře těsně
porazil Marka Papouška, čtyřnásobného vítěze celé soutěže. V ženské
kategorii bruslařská technika nejlépe

svědčila Olze Růžičkové, druhá dojela Anita Benešová a třetí Kateřina
Polívková.
„Na to, že není úplně tolik sněhu,
byla trať skvěle připravená,“ pochválil
vítěz pracovníky Sportisu v čele s Josefem Holemářem.
Žďárskou ligu mistrů pořádá
Jiří Šustr již od roku 2000. Soutěž
všestrannosti si za tu dobu získala velký respekt mezi amatérskými
sportovci, dokonce inspirovala vznik
podobné soutěže v Přibyslavi. Loni
se zúčastnilo alespoň jedné disciplíny celkem 440 lidí, často chodí celé
rodiny s dětmi. Na každou disciplínu
přišlo v průměru 95 lidí. Zapojit se
může kdokoliv kdykoliv během roku.
Během let se mírně změnila skladba
disciplín, celkem je v kalendáři šestnáct soutěží. Kdo stihne všechny,
tomu se čtyři bodově nejslabší výkony odečtou, aby byl dvanáctiboj
formálně zachován.
(žlm)

Nejbližší program Žďárské ligy mistrů:
22. února 2015: bowling ( Nové Město na Moravě)
24. května 2015: atletický trojboj (Nové Město na Moravě)
15. března 2015: short track ( Žďár nad Sázavou)
7. června 2015: in-line rychlobruslení (Žďár nad Sázavou)
4. a 5. dubna 2015: kuželky (Velká Losenice)
21. června 2015: časovka (Žďár – Sklené)
3. května 2015: přespolní běh ( Žďár – Račín)
12. července: plavání dálkové (Medlov)

Američan James Wilson přijel navštívit dobrovolné hasiče

James Wilson na návštěvě ve Žďáře nad Sázavou

Sbor dobrovolných hasičů ve Žďáře nad Sázavou navštívil kolega až
z amerického státu Kansas. James
Douglas Wilson navštívil Žďár
koncem loňského roku. Do České
republiky nezavítal poprvé, jezdí
sem na konference a přednášky
již od roku 2011.
„Je to hasič s dlouholetou praktickou
zkušeností, spolupracuje například

Foto: Nikola Adlerová

i s fakultou Bezpečnostních studií Univerzity v Bordeaux ve Francii,“ představila hosta dobrovolných hasičů
koordinátorka projektu Mezinárodní
spolupráce hasičů Zdislava Tesařová.
Kromě toho je Wilson také předsedou komise pro konání komunikačních zkoušek pro zásahy z angličtiny.
Návštěva proběhla právě díky
mezinárodnímu projektu. „Během
11

setkání jsme hodnotili společné úspěchy uplynulého roku a bavili se o další
spolupráci, která nás do budoucna
čeká,“ popsal kronikář dobrovolných
hasičů Marek Prokop. Americký host
se setkal se starostou Sboru dobrovolných hasičů Františkem Sládkem,
a také se studijní skupinou hasičů,
která se připravuje na ochranu uměleckých děl a památek v mezinárodním projektu.
Projekt mezinárodní spolupráce hasičů funguje již od roku 2001.
Na jeho vzniku se podílel také hrabě
Radslav Kinský. Dobrovolní hasiči ze
žďárského Zámku se díky projektu
mohou účastnit zahraničních stáží a studijních cest. Hasičský sbor
ve Žďáře zase na oplátku přijímá hasiče ze zahraničních partnerských sborů. „Jedná se o spolupráci odbornou
a jejím předpokladem je znalost profesní terminologie v jazyce partnerských
hasičů,“ uvedla Zdislava Tesařová.
(red)
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Informace o zápisu dětí do prvních tříd
základních škol
Ve dnech 23. a 24. ledna 2015 proběhl na všech základních školách ve Žďáře
nad Sázavou zápis do 1. tříd.
Pro docílení optimální naplněnosti základních škol ve Žďáře nad Sázavou
jsou obecně závaznou vyhláškou města stanoveny spádové obvody pro zápis dětí do 1. tříd.
Jednotliví ředitelé základních škol přijímali prvňáčky také podle kritérií škol
zveřejněných na jejich webových stránkách.
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 zapsala 51 žáků
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 zapsala 23 žáků
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 zapsala 80 žáků
Základní škola Santini zapsala 28 žáků
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 zapsala 67 žáků
(OŠKS)

Okresní kolo žáků
středních škol
ve volejbale
Studenti středních škol, chlapci
i dívky, sehráli ve středu 21. a v pátek 23. ledna 2015 okresní kolo
ve volejbale. Sportovní akci pořádal
Active-SVČ Žďár nad Sázavou a Asociace školních sportovních klubů ČR
ve sportovní hale na Bouchalkách.
Do krajského kola 25. února 2015
ve Žďáře nad Sázavou postupuje
dívčí družstvo Gymnázia Žďár nad
Sázavou a chlapecké družstvo Gymnázia Velké Meziříčí.
(red)

Žďárské gymnázium převzalo prestižní ocenění

Slavnostní předávání cen

Gymnázium Žďár nad Sázavou,
sídlící na Neumannově ulici, ocenilo v listopadu loňského roku
Sdružení pro oceňování kvality. Slavnostní předání prestižní
ceny proběhlo 25. listopadu 2014
ve Španělském sále Pražského hradu. Národní ceny kvality
České republiky se předávaly již
po dvacáté.
Cenu nesoucí název Oceněný finalista předal vedení žďárského
gymnázia předseda senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch.
Získat ocenění mohou úspěšné organizace v několika kategoriích jak
z podnikatelského, tak z veřejného
sektoru. „Významné ocenění práce
učitelů naší školy nás všechny nejen
těší, ale hlavně zavazuje do budoucna. I nadále se chceme zamýšlet nad

Foto: archiv gymnázium

výchovou a vzděláváním mladé generace,“ uvedl ředitel školy Vlastimil
Čepelák.
Vedení žďárského gymnázia přihlásilo školu do programu hned
z několika důvodů. „Velmi dobře si
uvědomujeme zodpovědnost za studenty, kteří naši školu navštěvují. Naši
absolventi jsou dlouhodobě úspěšní
nejen při studiu na vysokých školách,
ale po jejich ukončení si velmi snadno nachází pracovní uplatnění nejen
v naší republice, ale i v zahraničí,“ popsal ředitel Čepelák. Pracovníci školy hledali v loňském roce způsob, jak
ohodnotit výchovně-vzdělávací činnosti, které na škole probíhají. „Při
návštěvě finských škol jsme se seznámili s modelem CAF (Common Assessment Framework), který je určen
především organizacím státní správy,
ale finští učitelé jej dokázali imple12

mentovat do školského prostředí,“ vysvětlil Čepelák, co školu inspirovalo.
Gymnázium Žďár nad Sázavou
se, ve spolupráci s jihlavskou organizací Vysočina Education, stalo
školou, která v pilotním projektu
ověřuje možnosti začlenění tohoto
modelu do českých škol. Důležitou
součástí hodnocení fungování školy
je nejen pohled pedagogů a žáků,
ale také rodičů. „Na základě vypracované analýzy jsme si stanovili cíle
a akční plán postupného zlepšování.
Po vypracování zhruba stostránkové
hodnotící zprávy jsme přihlásili školu
do soutěže o Národní cenu kvality ČR
a vyžádali jsme si audit Sdružení pro
oceňování kvalit,“ dodal Čepelák.
Hodnotitelé soutěže zprávu školy prověřili a jejich kladné vyhodnocení zajistilo gymnáziu ocenění,
které v listopadu v Praze převzalo.
Oceňování úspěšných firem a organizací má dlouholetou mezinárodní tradici. Záštitu nad slavnostním
večerem převzal prezident České
republiky Miloš Zeman, předávání
cen se zúčastnil například také ministr školství Marcel Chládek. V České
republice toto ocenění zatím získalo
sedm škol, v Kraji Vysočina je Gymnázium Žďár nad Sázavou po Krajském úřadě druhou oceněnou organizací.
(red)
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Městský úřad informuje

Městský úřad informuje
Tašky na třídění odpadů
Město podporuje občany v domácím třídění odpadů. Sada barevných
omyvatelných tašek na třídění papíru, skla a plastů je stále k vyzvednutí
v informační kanceláři městského
úřadu. Podmínkou pro vyzvednutí
tašek je pouze nahlášený trvalý pobyt ve Žďáře nad Sázavou.
Úspora až 500 tisíc korun ročně
Město Žďár nad Sázavou vybíralo dodavatele elektrické energie
v elektronické aukci. Zvítězila firma
E.ON Energie, a.s. tedy současný dodavatel elektřiny do zařízení a budov
ve vlastnictví a správě města (veřejné osvětlení, budovy). Elektronickou
aukcí se podaří dosáhnout úspory
přibližně 500 tisíc korun ročně.
Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme majitele psů, že se
blíží splatnost místního poplatku ze
psů. Ten má být uhrazen do 31. března 2015. Poplatek můžete uhradit
hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu, 1. patro,
dveře č. 36.
Bezhotovostní platby provádějte
pod přiděleným variabilním symbolem na č. ú. 19-328751/0100.
Bližší informace poskytne Miroslava
Zachová, tel. 566 688 147,
miroslava.zachova@zdarns.cz
Platnou obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místních poplatcích
naleznete na webových stránkách
města www.zdarns.cz Děkujeme
za včasnou úhradu poplatku.
Poplatek za komunální odpad
Výše poplatku za komunální odpad
pro rok 2015 činí 580 korun za osobu. Poplatek je vybírán ve dvou
stejných splátkách. Podle vyhlášky
města č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatnost poplatku
do 30. dubna 2015 a do 31. října
2015. Výše uvedená vyhláška s dalšími podrobnostmi je zveřejněna
na webových stránkách města.

Setkání s občany na téma
Druhé setkání s občany, tentokrát
na téma „Trhy, a jak na ně?“, proběhne v březnu výjimečně druhou
středu v měsíci, tedy 11. března 2015
od 16.30 hodin ve velké zasedací
místnosti městského úřadu. Jste srdečně zváni. Pozvánka na straně 3.
Zasedání zastupitelstva města
Dne 23. března 2015 se koná veřejné
zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti
městského úřadu od 16.00 hodin.
Program zasedání zastupitelstva
naleznete v předstihu na webových
stránkách města.
Uzávěrka Žďárského zpravodaje
Březnová uzávěrka Žďárského
zpravodaje je stanovena na pátek
27. února 2015.
Své postřehy, dotazy na zastupitele,
ale i libovolné autorské texty rozmanitých žánrů, vztahujících se k městu a jeho spádovým obcím, zasílejte
do termínu na e-mail:
zdarskyzpravodaj@zdarns.cz
adresa: Žďárský zpravodaj, Městský
úřad, Žižkova 227/1, 591 31, Žďár nad
Sázavou. Případně můžete obálku osobně předat na informacích
ve vestibulu městského úřadu.
Oznámení o uložení zásilky
Upozorňujeme občany, aby důkladněji četli „Oznámení o uložení
zásilky“, zejména pak řádek týkající
se data a času, od kdy bude zásilka
uložena po dobu 10 kalendářních
dnů na podatelně Městského úřadu
Žďár nad Sázavou. Do uvedeného
data a času je zásilka fyzicky ještě
u doručovatelů, kteří zásilku na podatelnu předávají až odpoledne
po 13.00 hodině. Občané tak chodí
pro své zásilky předčasně, protože
ty na podatelně ještě nejsou.
Vyvolávací systém
Pro vyřízení následujících žádostí:
evidence vozidel, řidičské průkazy,
občanské průkazy, cestovní pasy,
matrika, ověřování, Czech POINT,
výpisy z rejstříků, ohlašovna trvalý
13

pobyt je nutné si vzít pořadový lístek z vyvolávacího systému. Ten je
umístěn v přízemí, hned při vstupu
do budovy úřadu, u informační kanceláře. Každá osoba musí mít svůj
vlastní lístek. Zde si také vezmou
lístek klienti, kteří se objednali přes
internet. Nebojte se používat objednávkový systém, pro vyřízení svých
záležitostí můžete úřad využít každý
pracovní den:
pondělí, středa
od 7.00 do 17.00
úterý, čtvrtek
od 7.00 do 15.00
pátek
od 7.00 do 14.30
Vyhlášen grantový program
ORGANIZOVANÝ SPORT
DOSPĚLÝCH 2015
Zastupitelstvo města na svém zasedání 12. února 2015 schválilo vyhlášení grantového programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2015
a vyčlenění částky ve výši jeden milion korun, a to v souladu s platným
Statutem Fondu města Žďáru nad
Sázavou a Zásadami pro poskytování podpory z Fondu města Žďáru
nad Sázavou.
Výzva pro podávání žádosti a formulář žádosti jsou uveřejněny na stránkách města, termín pro podání žádosti je 20. března 2015. Jednotlivé
žádosti budou posouzeny garantem, Komisí pro sport a volný čas,
a následně předloženy radě města,
která rozhodne o přiznání podpory.
S výsledkem budou žadatelé seznámeni písemně do 24. dubna 2015.
Žďárský zpravodaj
Občané Žďáru nad Sázavou a jeho
spádových obcí mají možnost přispívat články a postřehy do rubriky
Žďáráci píší do novin. 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.
(red)
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Názor občanů je pro vedení města důležitý
Také v únorovém čísle Žďárského
zpravodaje pokračujeme v dotazování občanů prostřednictvím
anket. Chceme znát váš názor
a chceme, aby byl jedním z podkladů pro naše rozhodování.
V tomto čísle zpravodaje se vás
budeme ptát na názor hned dvakrát. Zaprvé nás zajímá vaše představa řešení barevnosti fasády Hotelového domu Morava a zadruhé

chceme znát váš pohled na řeku
Sázavu v centrální části města a přilehlém okolí.
Celý projekt zateplení Hotelového
domu Morava, stejně jako barevné
varianty, připravovalo architektonické studio WIK spol. s.r.o. Brno, přičemž vedení města s nimi vyjádřilo
souhlas. Vyjádření architekta naleznete níže.
Velmi vás prosíme, abyste anketu

vyplňovali se vší vážností, poctivostí a nesnažili se výsledek nečestně
ovlivnit. Jistě chápete, že takové dotazování by pak nemělo smysl.
Pokud máte zájem, připište na anketní lístek své jméno a email, popřípadě telefonní číslo a my vás zařadíme do slosování o zajímavé odměny
za účast v anketě. Děkujeme za vaši
aktivitu a těšíme se na vaše názory.
Rada města Žďáru nad Sázavou

Výsledky ankety o vzhledu Městského divadla
V průběhu ledna a na začátku února
2015 probíhala ve Žďárském zpravodaji a na internetových stránkách
města anketa, která se týkala řešení
barevnosti fasády budovy Městského
divadla. Na jednotlivých hlasovacích
místech se sešlo celkem 163 vyplněných anketních lístků, dalších 424 lidí
vyplnilo anketu na internetu. „Za zájem občanů jsme moc rádi a jsme také
rádi, že anketa vyprovokovala k dis-

kuzi o způsobu zateplení divadla také
odbornou veřejnost,“ sdělil starosta
města Zdeněk Navrátil, který doplnil,
že názor odborné veřejnosti se však
může někdy rozcházet s výsledky ankety. „Máme v této věci řadu podnětů
nejen od místních architektů. O nich
nyní budeme diskutovat i se zapojením
Komise rozvoje a životního prostředí,“
doplnil Navrátil.
Podle vedení města je potřeba

k této důležité budově města přistoupit velmi zodpovědně. „Prosíme občany, aby se na nás nezlobili, kdyby nakonec vlastní realizace nebyla v souladu
s výsledky ankety. Anketa však není
zbytečná, ukazuje totiž, jak velký mají
Žďáráci zájem se vyjadřovat k aktuálně řešeným projektům,“ dodal Navrátil
s tím, že finální podoba Městského divadla se občanům představí v některém z příštích čísel zpravodaje. (red)

Výsledky ankety leden, z celkového počtu 587 hlasů
Vínová varianta celkem: 430 hlasů
Logo varianta a) celkem: 87 hlasů
Modrá varianta celkem: 57 hlasů
Logo varianta b) celkem: 81 hlasů
Zelená varianta celkem: 42 hlasů
Logo varianta c) celkem: 269 hlasů
Stávající barevnost celkem: 40 hlasů
Logo varianta d) celkem: 26 hlasů
Jiný návrh celkem: 18 respondentů
Jiný návrh celkem: 10 respondentů
Vylosovanými výherci odměny jsou:
Blanka Jelínková, Matouš Kopečný, Barbora Brychtová
Výherci budou kontaktováni nejpozději do pondělí 16. února 2015 a odměna jim bude zaslána poštou.

Hotelový dům Morava – anketa, únor 2015

Informace o projektu
Architektonické řešení nové fasády vychází ze stávajícího stavebně konstrukčního řešení původního objektu. Členění
a dělení nových oken, dveří a fasády vychází z daných rozměrů objektu, většinou násobků 600 a 1 200 mm. V plné
části obvodového pláště budou použity materiály jako keramický obklad šedé barvy, cementovláknité desky tmavě
šedé barvy a kontaktní zateplovací systém. V prosklených částech bude použito izolační dvojsklo osazené do hliníkového rámu. Pro oživení současného vzhledu bude vloženo v prosklených částech objektu, před sloupy nebo jinou
konstrukcí, barevné smaltované sklo. Zvolený materiál a barevné řešení nemění barevnost ani hmotu objektu.
Barevnost a materiálové řešení
Na fasádě jde o kombinace omítek světle béžové a červenohnědé, na soklu pak šedé kamínkové omítky. Plastová
okna by měla být světle šedé barvy nebo imitace z AL profilů u dveří, otvory schodiště pak z AL profilů, nad vstupy by
měla být umístěna lehká ocelová stříška a klempířské výrobky by měly být z titanzinku.
Náklady podle smlouvy o dílo: 13, 8 milionů korun
Předpokládané dotace: 45 %, tedy přibližně 6,2 milionů korun
Projektant: Ateliér WIK spol. s.r.o. Brno, architekt Vít Vencour a Lukáš Bílek
Dodavatel stavby: PSK Group, spol. s.r.o., Brno
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí
Tento projekt je podpořen ze Státního fondu životního prostředí.
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vizualizace – varianta červenohnědá

varianta modrá

Vyjádření projektanta:
Hotelový dům Morava navazuje z jedné strany na sousední administrativní objekt Agrovysočiny a z druhé strany na dvoupatrový
objekt restaurace. Při pohledu na okolní zástavbu je zde hmotově
a členitě výrazný objekt Fit hotelu. Proto jsme se rozhodli respektovat původní barevnost jak hotelového domu, tak i barevnost
okolních objektů.
varianta šedá

Město chystá účast v grantové výzvě Parky

Nadace Proměny vyhlásila koncem loňského roku grantovou výzvu Parky, díky které úspěšný žadatel může získat až
25 milionů na obnovu a založení městských parků. „Tato výzva je ideální příležitostí získat peníze na úpravu okolí řeky
Sázavy a navazujících ploch a navíc nejen na realizaci samotnou, ale i na přípravu zadání architektonické soutěže se zapojením veřejnosti od začátku,“ sdělil Jan Šedo z iniciativy Žijeme Žďárem, která žádost iniciovala a bude na přípravě
žádosti spolupracovat. „Město se již přípravě žádosti intenzivně
věnuje. I kdybychom nebyli úspěšní v rámci této výzvy, budeme mít díky
tomu podklady, které mohou posloužit pro jiné dotační programy.
Je to první krok na cestě k vytvoření skutečné zelené páteře města,
ve které hraje řeka Sázava hlavní roli,“ vysvětlil starosta Zdeněk Navrátil.
Ten se byl osobně inspirovat v Litomyšli, kde získali podporu od Nadace
Proměny v předchozích letech. „V rámci této grantové výzvy by nám nadace
mohla zaplatit studii pro celou zelenou páteř města, za získané prostředky
by se dále mohla realizovat některá z částí této studie,“ vysvětlil projektový
koordinátor Jiří Matoušek možný rozsah projektu. A to je také důvod,
proč by město ještě před podáním žádosti znalo názor občanů tak,
aby bylo jasné, které území má při realizaci prioritu.
Níže představujeme etapy, které jsou v materiálu členěny
proti proudu řeky Sázavy.
Hlasovat můžete níže pomocí anketního lístku.

Anketní lístek

Křížkem označte vámi zvolenou variantu barevnosti fasády a úsek, který je pro vás prioritní

lze odevzdat do 4 hlasovacích 1. Hlasuji pro variantu barevnosti fasády Hotelového domu Morava
 červenohnědá varianta
uren rozmístěných na několika
místech ve městě, v termínu od
 modrá varianta
20. února do 5. března 2015.
 šedá varianta
Anketu lze vyplnit ve stejném
 jiná varianta……………………………………………………………….
termínu také na internetu, na 2. Hlasuji prioritu území při realizaci proměny
stránkách města www.zdarns.cz
 úsek č.1 od železničního mostu (viaduktu) po jez na Husově ulici
Každý občan by měl hlasovat
 úsek č. 2 od jezu na Husově ulici po silniční most na Žižkově ulici
pouze jednou, aby byl výsledek
 úsek č. 3 od mostu na Žižkově ulici po pěší lávku u Hotelu Jehla
co možná nejvíce objektivní.
 úsek č. 4 úvoz směrem k „Mamlasovi“ až za druhý most k místu zvanému „U křížku“
Hlasovací urny naleznete:
 úsek č. 5 od pěší lávky u Hotelu Jehla po silniční most na Klafar (Sázavská ulice)
• Vestibul Městského úřadu
V případě, že se chcete zapojit do slosovací soutěže o zajímavé ceny, vyplňte své jméno, příjmení,
email, popř. telefonní číslo ……………………………………………………………….
• Vestibul Knihovny M. J. Sychry
• Vestibul polikliniky
……………………………………………………………………….....................
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů poskytuji a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely této
• Vestibul Relaxačního centra
ankety a následného slosování.

podpis ….……………………
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Vzpomínka na kolegu a kamaráda Karla Straku
Plný počítač nových e-mailů. Jeden
nový jsem namátkou otevřel a náhle
zůstal jako opařený. Přišel mi poslední pozdrav od kamaráda. Byl to mail,
který oznamoval, že náhle zemřel kamarád, kolega, dlouholetý zastupitel
a bývalý radní našeho města Karel
Straka.
Ještě mezi svátky jsme ho navštívili
a byl plný elánu a zájmu o dění v našem městě. Karel těžce onemocněl,
ale do poslední chvíle s nemocí statečně bojoval, pracoval v radě i zastupitelstvu. Chvilku jsem si vyčítal,
že když chtěl rezignovat na členství
v radě města, tak jsme ho přemluvi-

li ať to nedělá. Ostré útoky na jeho
účast na jednáních rady mě později
hodně mrzely. Ale nyní jsem rád, že
svoji rezignaci vzal zpět.
Byl nám příkladem moudrosti
a i přes svůj velký zdravotní hendikep
vždy hledal řešení ve prospěch našeho města. Nikdy ho neopouštěla dobrá nálada a optimismus.
Děkuji Městskému úřadu ve Žďáře
nad Sázavou, tajemníkovi a jeho kolegům, že nám pomohli a tuto radost ze
setkání s Karlem na radě nám umožnili.
Velmi jsem si Karla vážil, jsem rád,
že jsem s ním mohl sedět v jedné radě

a pracovat ve vedení města. Bude mi
a mým kolegům určitě hodně chybět. Proto bych chtěl jménem kolegů,
bývalých i současných, vzpomenout
na jeho práci a vlastnosti. Vzpomenout na vše, co udělal pro naše město,
ale i na radost a zábavu, kterou jsme
společně zažili. Všem dalším zastupitelstvům bych přál mnoho takových
Karlů Straků. Děkuji všem, kteří na něj
budou vzpomínat podobně.
Vladimír Novotný
za celý současný i bývalý klub ČSSD
města Žďár nad Sázavou

Informace o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města
Finanční výbor zřízený zastupitelstvem města se sešel již na třech zasedáních. Bylo nutné projednat rozpočet města na rok 2015, dále pak
rozpočtová opatření, která následně
projednává zastupitelstvo, ale také
schválit jednací řád, protože na jednání výboru mohou přicházet i ostatní
zastupitelé a diskutovat, či vznášet
své návrhy.
Finanční výbor by měl být soustavnou činností, měl by ale také být orgánem, ze kterého budou vycházet
výhledy do budoucna. Některá zasedání bude mít finanční výbor společně s výborem kontrolním. U některých bodů to bude široký záběr, ale
zato jednodušší výstupy. Z jednání
na všech třech výborech mám velmi
dobrý pocit. Ne všichni jsme se zna-

li, ale na jednáních převládala věcnost a konstruktivní přístup. Jistě, ne
ve všem se shodneme, také jsme jmenováni za různé politické subjekty, ale
všem jde o dobrý chod města a jeho
zdravé finance. V únoru budou podány informace o účasti města ve Svazu
vodovodů a kanalizací Žďársko, rovněž o účasti města v SATT a.s. a informace o průběhu výběrového řízení
u akce „Revitalizace parku U Ivana“.
Na březnové setkání jsme si domluvili
projednávání problematiky veřejné
zeleně a chodu a financování městského úřadu. Na duben je pak plánována problematika odpadového hospodářství a výhled v této oblasti.
Jsem velice příjemně překvapena
hojnou účastí zastupitelů. Myslím, že
být účasten na projednávání je mož-

nost dozvědět se o problému více
a učinit si názor. Plán výboru bude
na další měsíce projednán 12. února 2015 a předpokládám, že tam již
budou zahrnuty i stavební investice
či jejich výhled. Ze všech jednání je
vždy pořízen písemný zápis, včetně
usnesení, který je předán zastupitelům města. Pak je už na zastupitelích
samotných, jak se na plénu zastupitelstva rozhodnou hlasovat. Informací
z výboru by měli mít dostatek. Zápis je
včetně usnesení zveřejněn i na webových stránkách města.

Dagmar Zvěřinová,
předsedkyně finančního výboru
zastupitelstva města

Kulturní komise přijala plán činnosti pro rok 2015
Tak jako v předešlých volebních obdobích, i v tomto, byla jako jedna
z prvních komisí rady města jmenována Kulturní komise. Rád bych vás
na stránkách našeho zpravodaje pravidelně seznamoval s naší činností,
s našimi návrhy a výstupy.
Na lednovém zasedání komise
jsme přijali plán činnosti na rok 2015.
V něm jsme si stanovili základní body,
kterým bychom se chtěli v tomto roce
věnovat. Plán bude samozřejmě ještě
průběžně aktualizován tak, jak budou do komise přicházet nejrůznější
materiály, např. žádosti o poskytnutí
finančních prostředků z městského
rozpočtu, nabídky kulturních akcí

a podobně.
Stěžejním, každoročně se opakujícím bodem je pro komisi posuzování
žádostí v rámci grantového programu
Kultura. Nejinak tomu bude i letos.
Na březnových zasedáních se budeme probírat všemi řádně podanými
žádostmi a následně doporučíme
radě města, které žádosti schválit
a s jak vysokým finančním příspěvkem.
Novým bodem činnosti komise
bude programová příprava kulturní
akce s názvem Den Žďáru, která by
se měla uskutečnit v červnu letošního roku a jejíž motto zní: Žďáráci pro
Žďáráky. Komise se bude samozřejmě
16

věnovat i akcím stávajícím, a to především náplni tradičního festivalu Slavnosti jeřabin.
Práce komise se ovšem nezaměřuje pouze na konkrétní akce, ale
i na dlouhodobější plány a koncepce.
V minulosti tak komise vytvářela zásady hodnocení grantových žádostí
a v posledních dvou letech se podílela na podobě nového radničního
periodika, které nyní držíte v rukou.
V dlouhodobé práci bychom rádi pokračovali, a to především při přípravě
koncepce kulturní politiky našeho
města, která nám doposud chybí.
(pokračování str. 17)
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Kulturní komise přijala…

(pokračování ze str. 16)
Tento dokument by se měl zabývat mimo jiné financováním kultury
ve Žďáře, například možností víceleté
finanční podpory kulturních subjektů
ve městě nebo přístupu města ke kulturním akcím finančně podporovaným přímo z rozpočtu města mimo
grantový program. Rádi bychom, aby
všechny toky financí z městského

Slova zastupitelů města

rozpočtu do nejrůznějších kulturních
aktivit a spolků měly jasná a stejná
pravidla.
Na základě doposud proběhlých zasedání komise jsem přesvědčen o tom,
že všichni členové komise jsou nakloněni smysluplné diskuzi a že naše práce může být pro Žďár a jeho občany
přínosem. Budu rád, když k naší práci
přispějete i vy, občané našeho města,
a to svými nápady či připomínkami.

Vánoční zvonky
Vánoční zvonky roku 2014 dozněly
a několik šťastných dnů připravují zamknout zlatým klíčem do tajné komůrky.
Ale kam?
Jestliže vánoční zvonky dokážou splnit mnohá lidská přání, jistě klíček
uloží na místo, které neobjeví ani zlomyslný skřítek, který se toulá světem
a kudy chodí, tudy škodí.
Podivné Vánoce roku 2014!
Na zahrádkách kvete malachytový
lýkovec, zlatý déšť, bílá sasanka a pozadu nezůstal ani zahradní jitrocel,
který oranžovou barvou provokuje
a zve ostatní na předčasnou jarní přehlídku. První bílý kvítek na výzvědy
vyslala také kanadská borůvka.
Pozadu nezůstaly ani růže.

Všemi smysluplnými podněty se budeme rádi zabývat. Pro komunikaci
s komisí můžete využít kontakty, které
jsou uvedeny na webových stránkách
města www. zdarns.cz

Ondřej Vykoukal,
předseda Kulturní komise rady
města a člen zastupitelstva

Žďáráci píší do novin
Na jednom keříku se rozhlíží svěží
bílý květ, na druhém je růžové poupě, které jakoby se nabízely k darování z lásky!
Kvetoucí měsíční jahody, ve srovnání
se zahradními sousedy, proto o Vánocích nejsou žádným velkým překvapením.
Při procházce zahradou řeším otázku,
zda je prosinec, Vánoce, čas úklidu
nejen v bytě, čas účtování, smiřování
i smíření…
Chodím a prosím broskvičku, mladé
jabloňky a ovocné keře, ať ve své podivné dřímotě zůstanou, než se na ně
přijde podívat stále slibovaný mráz
se svojí bílou pohádkou na dobrou
noc. Má velikou moc!

Dýchnutím přírodě popřeje dobrý,
dlouhý a plodný spánek. Snad…
Svatý Štěpán také porušil tradici! Neupadl na ledu, domů se vrátil celý
zablácený. Ani nevím, zda s koledou,
nebo bez ní.
A co my lidé?
Nezbývá než se pokusit opatrovat
vše, co nám sváteční dny vložily
do duší. Opatrovat v celém příštím
roce, hledat a nacházet to, co se
do našich duší a srdcí v předvánoční
a vánoční době možná už nevešlo.
Pokud se to podaří, znovu najdeme
zlatý klíček a necháme do široka rozeznít rolničky a zvonky štěstí.
Bohumila Málková,
Žďár nad Sázavou

Sahat na exponáty přikázáno, interaktivní výstava opět ve městě
Až do 22. března 2015 mají lidé možnost navštívit zajímavou interaktivní výstavu Poznávej se. Lidské smysly jsou hlavním tématem letošní výstavy Poznávej se, kterou do Žďáru již po druhé přivedl Žďárský průvodce. Hmat, sluch, čich
a zrak mají na výstavě hlavní slovo, naopak chuťové buňky jsou tentokrát vynechány.
(red)
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Příspěvkové organizace města

Sportis informuje
Relaxační centrum
V roce 2014 navštívilo Relaxační
centrum celkem 163 886 klientů.
Od podzimu loňského roku je zvýšena teplota vody v bazénech na 31
až 32 stupňů Celsia, mimo plavecký
bazén, kde je teplota předepsaná
na maximum 28 stupňů. Do provozu byl také uveden whirlpool bazén,
kde teplota vody dosahuje 34 stupňů. Provoz whirlpoolu je vzhledem
k zajištění hygienického provozu
zahajován každé pondělí vždy až
od 13.00 hodin. Od 7. února 2015 je
provoz wellness z technických důvodů zahajován v sobotu i neděli vždy
od 11.00 hodin, ostatní provozní
doba zůstává nezměněna. Aktuální
změny naleznete vždy na webových
stránkách www.bazenzdar.cz
Zimní stadion
Zájemci o veřejné bruslení nebo
pronájem ledové plochy mohou
sledovat aktuální termíny na webu
www.sportispo.cz V dopoledních
hodinách mohou školy a jiné zájmové skupiny využívat ledovou plochu za zvýhodněných podmínek.
Kontaktní osoba Jozef Vanko, tel.
737 203 054. Na zimním stadionu se
nenachází půjčovna bruslí a broušení bruslí je prováděno v průběhu
veřejného bruslení.
Lyžařské běžecké tratě
Zima nám prozatím není zcela nakloněna, ale stávající sněhové podmínky nám dovolují upravit alespoň
část tratí. 2. února 2015 byla upravena běžecká stopa v rekreačním
areálu u Pilské nádrže, která přiléhá

Městská policie informuje
k parkovišti. Část této trasy je osvětlena a zájemci zde mohou lyžovat
i po setmění. Online pohyb jednotlivých údržbových mechanismů můžete sledovat na www.skizdarsko.
cz, kde naleznete i veškeré aktuální
informace.
Fotbalový stadion
Umělá tráva je od 12. ledna 2015
využívána zájemci ze Žďáru nad
Sázavou a okolí k tréninkům a přípravným zápasům. V případě zájmu o pronájem hřiště kontaktujte
správce fotbalového stadionu,
tel. 734 760 598.
Hotelový dům Morava
Stále probíhají práce spojené s výměnou oken a zateplením celého objektu, předpokládané ukončení prací
je stanoveno na 30. června 2015.
Dolní 165/1
V bývalé budově České pojišťovny
nabízíme zájemcům volné nebytové prostory k pronájmu. Tyto prostory jsou vhodné zejména pro kancelářské, ale i skladové účely.
Ostatní aktuální informace včetně
volných nebytových prostor k pronájmu naleznete na webových
stránkách www.sportispo.cz, zde
naleznete v horní zelené liště novou
ikonu „Rozvrh sportovišť“. Pod touto ikonou naleznete rozvrhy všech
námi provozovaných sportovišť.
Děkujeme našim klientům za přízeň
v roce 2014 a těšíme se na vaši návštěvu v letošním roce.
Vladimír Kovařík,
ředitel příspěvkové organizace Sportis

Plesohrátky Základní umělecké školy
V pořadí již třetí Plesohrátky Základní umělecké školy Františka Drdly se uskuteční v sobotu
28. února 2015 od 14.00 hodin
v sokolovně.
O zábavu se postarají všechny obory umělecké školy. „Výtvarný obor sál
sokolovny vyzdobí a ostatní obory naplní různými vystoupeními program,“
sdělila ředitelka Základní umělecké
školy Františka Drdly, Dana Foralová. Na jevišti se představí například
soubor dechové hudby, soubor
populární hudby, rockové a folkové

hudby a Žďáráček. Celou akcí diváky
provede obor Literárně dramatické
tvorby. „Na akci je zajištěno občerstvení a klasická stolová úprava, takže
diváci se mohou průběžně občerstvovat a nemusí sedět v klidu jako
na ostatních koncertech naší školy,“
doplnila Foralová. „Vstup doporučujeme v karnevalovém či společenském
oblečení a připravena bude i tombola,
kterou dostane zdarma každá maska,“ dodala ředitelka.
(red)
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Zadržení zlodějů
Na linku 156 bylo z pečovatelského domu na Libušíně oznámeno,
že se po objektu pohybují zřejmě podomní prodejci. Městská
policie na místo vyslala hlídku
a začala prostor monitorovat
kamerovým systémem. Následně strážníci na kameře viděli, jak
z pečovatelského domu utíká
podezřelý muž se ženou. Na místě hlídka zjistila, že byl v domě
okraden senior. Zloději byli následně Městskou policií vypátráni, výrazně jim v pátrání pomohl
záznam z kamerového systému
města. Byly zajištěny dvě ženy
a jeden muž z Brna. Pro podezření ze spáchání trestného činu
byli předáni Policii ČR.
Převoz na vyšetření
Na Městskou policii bylo oznámeno, že v supermarketu Albert
se vyskytuje bezdomovkyně,
která se chová divně. Oznamovatelka si nebyla jistá, jestli jde
o opilost nebo nevolnost. Hlídka
Městské policie ženu následně
odvezla na vyšetření, žena opilá
nebyla a nakonec byla převezena do nemocnice v Novém Městě na Moravě.
Haškova ulice
V ranních hodinách byl Městské
policii nahlášen spící mladík před
domem na Haškově ulici. Ten byl
následně předán strážníky v místě svého bydliště otci.
Zákaz zastavení
Občan nahlásil, že v místě jeho
bydliště opakovaně parkuje stejné auto v zákazu zastavení. Řidič
byl následně hlídkou Městské
policie pokutován.
Biathlon
V rámci Světového poháru v biathlonu probíhala ve městě zvýšená kontrolní činnost, ale k žádným nestandardním událostem
nedošlo.

(MP)
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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.
Ke dni 23. ledna 2015 mělo město Žďár
nad Sázavou
celkem 21 643 občanů přihlášených
k trvalému pobytu.

Kultura/Kronika

Děti narozené v listopadu 2014
Adéla Juračková
3. 11. ZR 7
Miloš Smejkal
4. 11. ZR 6
Jan Klimeš
5. 11. ZR 5
Tobiáš Heran
6. 11. ZR 5
Marek Fic
7. 11. ZR 2
Jakub Vašut
8. 11. ZR 6
Ema Smrčková
9. 11. ZR 3
Kryštof Čech
13. 11. ZR 6
Jan Mlynář
16. 11. ZR 6
Kristýna Bílková
18. 11. ZR 2
Stanislav Nedělka
19. 11. ZR 5
Anna Závorková
19. 11. ZR 3
Vít Dvořák
21. 11. ZR 2
Tomáš Kruml
21. 11. ZR 3
Elena Králová
22. 11. ZR 3
Nikola Králíčková
23. 11. ZR 1
Veronika Horká
24. 11. ZR 2
Kevin Cina
27. 11. ZR 3
Tereza Kirchnerová
27. 11. ZR 3
Linda Dejnožková
30. 11. ZR 6
Karolína Mičková
30. 11. Stržanov

Děti narozené v srpnu (dodatek)
Lola Pavelcová
1. 8. ZR 4
Děti narozené v říjnu (dodatek)
Julie Štepanovičová
3. 10. ZR 1
Životní jubilea v únoru 2015
Jan Havlík
12. 2. 80 let ZR 4
František Pitro
16. 2. 80 let ZR 4
Josef Sako
17. 2. 85 let ZR 3
Stanislav Sedlák
17. 2. 80 let ZR 1
Josef Málek
22. 2. 80 let ZR 5
Ludvík Suchý
24. 2. 80 let ZR 3
Anežka Musilová 26. 2. 93 let ZR 1
Životní jubilea v lednu (dodatek)
Otakar Holec
14. 1. 85 let ZR 4

Srdečně gratulujeme!
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