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DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA

Vernisáž výstavy Ilusnář zahájila akci Pohádkový mlejnek
V úterý 3. března 2015 připravila
příspěvková organizace Kultura
Žďár na Staré radnici vernisáž výstavy Ilusnář.
Výstava se koná v rámci 16. ročníku
Krajské přehlídky amatérských divadel hrajících pro děti a mládež Pohádkový mlejnek. Práci 19 českých
ilustrátorů představila Renáta Fučíková, která se slavnostního zahájení
zúčastnila společně s několika mladými nadějnými ilustrátorkami.
Ve výstavní síni Staré radnice
a ve vestibulu Městského divadla
jsou až do 5. dubna 2015 vystaveny
malby a kresby předních českých
ilustrátorů dětských knih. Festival
Pohádkový mlejnek následně proběhne ve dnech od 25. do 27. března
2015 rovněž v prostorách Městského divadla a Staré radnice. V rámci
festivalu se představí divadelní soubory z Brna, Jihlavy, Hodonína, Veverské Bitýšky, ale také ze Žďáru nad

Sázavou. Podrobný program naleznete na internetových stránkách
www.dkzdar.cz
Slavnostní vyhodnocení proběhne v pátek 27. března 2015 ve 14.00
hodin na Staré radnici ve Žďáře nad
Sázavou.

Vernisáž výstavy Ilusnář, autorka Renáta Fučíková

Výstava je přístupná vždy od úterý do pátku od 10.00 do 12.00 hodin
a od 14.00 do 17.00 hodin, v sobotu
a neděli pak od 14.00 do 17.00 hodin. V Městském divadle je otevřeno vždy hodinu před představením
a během představení.
(red)

Foto: Nikola Adlerová

Měření rychlosti vozidel na území města Nezapomeňte
Brodská, Santiniho, Libická a nově
Stejně jako v minulém roce, tak
na letní čas!
též na ulici Sázavská,“ sdělil vedoucí
i v roce letošním se městská policie zaměří na kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti
vozidel v katastru města.

Zvýšenou kontrolní činnost v uvedené problematice provádí městská policie na základě rozhodnutí
zřizovatele, tedy Zastupitelstva
města Žďáru nad Sázavou. Městská
policie provádí kontroly na předem
vytipovaných místech, která jsou
odsouhlasena dopravním inspektorátem Policie České republiky. „Mezi
vytipovaná místa, kde bude prováděn zvýšený dohled patří například
komunikace na ulicích Neumannova,

městské policie Martin Kunc. „Kontrolní dohled bude prováděn také
v místních částech Stržanov, Mělkovice, Veselíčko, případně i na dalších
místech, která budou vyhodnocena
dle konkrétní dopravní situace,“ doplnil Kunc.

V roce 2014 řešila městská policie
na katastru města celkem 88 přestupků na úseku dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel. „Měření rychlosti vozidel bylo ale velmi
pozitivně vnímáno obyvateli dotčených lokalit,“ doplnil Kunc.
(red)

Letní čas začíná již poslední březnovou neděli, kdy se hodiny ve 2.00
(SEČ) přesunou na 3.00 (SELČ). Nezapomeňte si přetočit i vaše hodiny.
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Slovo starosty města Zdeňka Navrátila
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás opět pozdravil v březnovém čísle Žďárského zpravodaje.
Zima se nám pomalu naklání ke svému závěru a na dveře už klepe jaro. S tím není spojeno jen probouzení přírody, ale také jarní úklidy. Také naše město se, jako již tradičně, i letos připojí k akci Čistá
Vysočina a společně se pokusíme Žďár zkrášlit tak, aby nedělal ostudu. Mám přitom velkou radost
z toho, kolik spolků, firem, organizací, ale také jednotlivců se k této akci hlásí. Detaily o jarním úklidu naleznete ve zpravodaji na straně 7.
Místní akční skupina Havlíčkův kraj
Když už jsme u té radosti, rád bych se s vámi podělil ještě o jednu. V polovině února 2015 zastupitelé rozhodli požádat
o vstup do Místní akční skupiny Havlíčkův kraj a valná hromada místní akční skupiny na svém jednání na konci února vstup
Žďáru nad Sázavou schválila.
Tím se naše město poprvé po 25 letech formálně zařadilo do regionálních struktur a stalo se skutečným partnerem pro
okolní obce. Vstup do místní akční skupiny navíc umožní podnikatelům a neziskovým organizacím působícím ve městě
možnost získat na svůj rozvoj prostředky ze strukturálních fondů EU, a to nad rámec běžných evropských dotačních titulů.
Věřím, že tento krok je první z řady, kterými chce Žďár nad Sázavou ukázat aktivní roli v rámci spolupráce v mikroregionu.
Žďár je přirozený lídr a tímto se stává také dobrým partnerem ke spolupráci všem obcím v jeho okolí.
Zdeněk Navrátil, starosta města Žďáru nad Sázavou

Úpravy povrchů budou pokračovat

Navazující prostor náměstí Republiky

Navazující prostor náměstí Republiky, pod tímto názvem projektu se
skrývají úpravy povrchů kolem objektu ČSOB směrem k Havlíčkovu
náměstí.
O přípravě tohoto území rozhodla
na základě dotazů od občanů města,
ale i samotných radních a zastupitelů,
rada města v dubnu 2014. Původně
bylo dotčené území součástí třetí etapy úprav centra města, jak je navrhla
pracovní skupina Náměstí a komise
rozvoje města a životního prostředí.
„Návrhy, jak z komise, tak i z pracovní
skupiny, byly v lednu 2012 zapracovány
do studie humanizace centra Žďáru nad
Sázavou, která se zabývala vytipováním území širšího centra a rozdělením

Foto: archiv

do jednotlivých řešených etap,“ sdělila
vedoucí odboru rozvoje a územního
plánování Irena Škodová. Základní
situace centra je zveřejněna na webových stránkách města v informacích
o úpravách náměstí Republiky.
V projektem řešeném území bylo nutné vyřešit nejen stávající staré povrchy a návaznost na centrální plochu
náměstí, a to v materiálovém řešení
i v typu mobiliáře. „Po změnách v systému parkování podél státní silnice
protínající náměstí bylo nutné vyřešit
přímý výstup z parkujících aut na této
straně na zpevněnou plochu,“ sdělila
Škodová. „Proto byla v projektu zrušena
část trávníku přímo pod ČSOB a nahrazena žulovou štípanou mozaikou, skládanou do oblouků kroužkové dlažby,“
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doplnila Škodová.
Záměrem projektantů i správce je zeleň na náměstí posilovat, a to pomocí
výsadby nových samostatně stojících
stromů. Jejich výsadba má pomoci
vytvořit dojem ulice lemované stromy, které budou typově navazovat
na již vysázené stromy na náměstí
Republiky. Efektní má být pak večerní nasvětlení jejich korun svítidly
zabudovanými v dlažbě. Obměny se
dočká také stávající zídka, která vyrovnává výškový rozdíl podél objektů
a samotným náměstím. Ta bude doplněna o nové lavice a boční osvětlení.
„Jedním z našich požadavků bylo, aby
byly v prostoru umístěny alespoň dvě
šachty s podzemním rozvaděčem a zásuvkovou kombinací, aby se zde daly
mezi novou výsadbu případně umístit
stánky pro trhy nebo pořádat kulturní
akce,“ sdělil vedoucí odboru komunálních služeb Jaroslav Kadlec.
Podle Škodové se projekt připravuje
k představení veřejnosti a k diskuzi
spojené se třetí anketou (více str. 14).
Zcela novým prvkem, který by měl
upozornit na tradici města, síťování,
by pak mohla být postava muže se
zlatou síťovkou umístěná u zrekonstruované zídky.
(red)
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Setkání s vedením města: Vše, co Žďáráky tíží
Přijďte s vedením města prodiskutovat své nápady, připomínky a vize,
tentokrát na libovolné téma. Společného setkání a následné diskuze se
zúčastní i další hosté z řad vedoucích odborů městského úřadu a zástupci
městské a dopravní policie.
Setkání se uskuteční 1. dubna 2015 od 17.00 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.
„Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na podnětné názory a připomínky
k fungování města. Zpětná vazba od občanů je pro nás důležitým zdrojem
informací, kam dále směřovat rozvoj.“
Zdeněk Navrátil
starosta města

Zástupci města:
Zdeněk Navrátil
starosta města

Josef Klement

místostarosta města

Jaroslav Kadlec

vedoucí odboru komunálních služeb

Petr Krábek

vedoucí odboru sociálního

Martin Kunc

vedoucí městské policie

Zdeněk Kubík

vedoucí dopravního inspektorátu

Nová webová prezentace města Žďáru nad Sázavou
V neděli 1. března 2015 v časných
ranních hodinách byla na adrese www.zdarns.cz spuštěna nová
webová prezentace města, která
nahradila původní verzi z roku 2007.
Záměr vytvořit nové internetové
stránky byl městským úřadem předložen zastupitelům města na pracovním setkání již v červnu 2013. Zde vzešly také základní požadavky na vzhled
a funkcionalitu. Po upřesnění zadání
a výběru dodavatele byly v prosinci
2013 zahájeny první práce. V březnu
2014 byla o průběhu prací informována rada města a na dalším pracovním
setkání zastupitelů v květnu 2014 byla
představena první verze nových stránek. Po jednání zastupitelstva v červnu 2014 byly práce na novém webu
na půl roku pozastaveny. S projektem
se v prosinci 2014 seznámili starosta a místostarosta města a následně
v lednu 2015 rada města uložila oddělení informatiky pokračovat v jeho
realizaci.
„Nové webové stránky se snaží reagovat na moderní trendy, zejména masové

rozšíření chytrých telefonů a tabletů, ať
už se jedná o přizpůsobení se prezentace
zařízením s menším displejem nebo použití QR kódů s kontakty na zaměstnance
městského úřadu,“ sdělil vedoucí oddělení informatiky Libor Vostrejš. „Naopak uživatelům počítačů s větším displejem zvýší komfort plovoucí nabídka,
která je vždy přístupná u horního okraje
prohlížení stránky,“ uvedl Vostrejš.
Hlavní nabídka zčásti odpovídá původní prezentaci, což návštěvníkům
nových stránek usnadní orientaci.
Byly vytvořeny rozcestníky Občan,
Podnikatel a Návštěvník, jež sdružují
odkazy nejnavštěvovanějších stránek
webu města. Nové jsou také grafy
s průběhem teploty a předpověď
počasí. Web rovněž poskytuje RSS
kanály k odběru novinek. Pro případ,
že se návštěvníkovi nepodaří najít
požadovanou informaci na novém
webu, bude v provozu původní verze
stránek na adrese old.zdarns.cz Tato
verze však nebude již aktualizována
a časem bude vypnuta.
Se spuštěním nových webových

Blíží se festival Concentus Moraviae
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stránek souvisí i technologická změna. „Nový web běží na redakčním systému, což zjednoduší práci pracovníkům
zabezpečujícím aktualizaci webových
stránek, a v budoucnu umožní snadnou
změnu struktury nabídek nebo vzhledu
celého webu,“ přiblížil Vostrejš. „Webové stránky jsou jako živý organismus,
který se neustále vyvíjí a zdokonaluje.
Prostřednictvím jednoduchého formuláře ‚Našli jste chybu?‘ může návštěvník
vyzvat webmastera k opravě stránky,“
doplnil vedoucí oddělení informatiky.
Několik zajímavých čísel na závěr
Během prvního dne po spuštění
navštívilo nový web přes 1 500 návštěvníků, kteří otevřeli více než 7 600
stránek. Chytrý mobilní telefon nebo
tablet použilo k prohlížení stránek 23
procent návštěvníků.
(red)
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Aktuální stav projednávání územního plánu Žďár nad Sázavou
Odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu ve Žďáře
nad Sázavou zahájil první přípravy k pořízení nového územního
plánu již v roce 2010.
O pořízení nového územního plánu
z vlastního podnětu rozhodlo zastupitelstvo města 23. září 2010. Zadání
územního plánu pak bylo zastupiteli 25. srpna 2011 schváleno a následně byl ve výběrovém řízení vybrán zpracovatel, atelier URBI spol.
s.r.o. Brno. „Návrh územního plánu,
zpracovaný na základě schváleného
zadání, byl nejprve projednán s dotčenými orgány a později upraven podle
dohod uzavřených s těmito orgány,“
sdělila pracovnice odboru rozvoje
a územního plánování Darina Faronová.
V takto upravené podobě byl pak
územní plán v lednu 2013 připomínkován veřejností a veřejně projednáván s občany města na dvou veřejných projednáváních v září 2013
a v říjnu 2014.
Projednávání a zpracování územního plánu se řídí stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

„V rámci projednávání a schvalování
územního plánu je možné řešit střety
zájmů samosprávy na rozvoji města,
zájmů dotčených orgánů státní správy a v neposlední řadě i zájmů jednotlivých vlastníků nemovitostí,“ popsala
Faronová.
V procesu pořizování nového
územního plánu Žďár nad Sázavou
se tedy tříbí názory na limity využití
území a výsledné řešení je vždy dílem kompromisu mezi zmíněnými
stranami pomyslného sporu, který
má vždy kořeny v rozdílných názorech na využití území. „Není pochyb
o tom, že nový územní plán Žďár nad
Sázavou ve své kompromisní podobě
nemůže vyjadřovat všechny zájmy
a postoje zúčastněných subjektů. Některým zájmům vyhověno je, jiným
naopak není,“ doplnila Faronová.
V rámci procesu projednávání obdržel odbor rozvoje a územního plánování téměř 300 námitek a připomínek. Ty jsou, s ohledem na veřejné
zájmy, vyhodnoceny pořizovatelem
a budou posouzeny nově určeným
zastupitelem Zdeňkem Navrátilem,
který byl pověřen usnesením zastupitelstva z 18. prosince 2014. „Návrh

rozhodnutí o námitkách bude nyní
projednán s dotčenými orgány a poté
předložen radě a zastupitelstvu města. Následně bude návrh územního
plánu upraven projektantem a znovu
předložen občanům města k opakovanému veřejnému projednání,“ dodala Darina Faronová.
Rozhodnutí o námitkách, včetně jeho odůvodnění a vypořádání
připomínek uplatněných při předchozích veřejných projednáváních,
bude součástí textové části odůvodnění upraveného návrhu územního
plánu. Každý, kdo námitky či připomínky podával, se tak může seznámit s tím, jak s nimi bylo naloženo.
„Jednou z možností, jak se občané
mohou s návrhem rozhodnutí o námitkách seznámit, jsou webové stránky města, kde bude návrh po projednání v zastupitelstvu zveřejněn,
druhou možností pak zůstává osobní
jednání na odboru rozvoje a územního plánování na městském úřadě,“
sdělila Faronová.

(red)

Z Novoměstské ulice v březnu zmizí staré topoly

Současný stav stromořadí na ulici Novoměstská

Zimní období je vhodným časem
pro provádění nejen nutného
kácení, ale i pěstebních probírek
stromů a keřů.
Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou,
odbor komunálních služeb, oznámil,
že v průběhu března letošního roku
proběhne kácení stromořadí pěta-

Foto: Nikola Adlerová

padesáti vzrostlých topolů černých
na ulici Novoměstská. Stromy, které
jsou již ve špatném zdravotním stavu, zde totiž lemují frekventovanou
komunikaci.
Z provedeného znaleckého posudku, který nechal zpracovat odbor komunálních služeb a jehož
předmětem bylo posouzení vitality,
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zdravotního stavu a provozní bezpečnosti topolů černých, vyplynulo, že se jedná o dožívající dřeviny.
„Stromy vykazují známky silného prosychání a začínajícího rozpadu korun.
Vitalita všech dřevin na stanovišti je
mizivá,“ sdělila pracovnice odboru
komunálních služeb Marie Šustrová.
„Pro své okolí představují tyto stromy
velké riziko,“ doplnila.
Důvodem kácení na Novoměstské
ulici je tedy havarijní stav předmětných stromů, které jsou přestárlé
a je tak výrazně snížena jejich odolnost vůči pádu větví nebo dokonce
celých kmenů. „Stromy zde rostou
v těsné blízkosti frekventované komunikace, v území mimořádně zatíženém silniční dopravou. Jejich případný pád by znamenal způsobení škody
značného rozsahu, spojené s možným
ohrožením zdraví a života osob,“ popsala situaci Marie Šustrová.
(red)
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Informace k výběru poplatku za komunální odpad
V dubnu letošního roku proběhne výběr poplatku za komunální
odpad.
Koncem března 2015 obdrží občané
města do svých schránek složenky k úhradě tohoto poplatku. Nyní
bude vybírán poplatek za první pololetí roku 2015. Jeho výše za osobu
a pololetí činí 290 korun. Poplatek je
splatný do 30. dubna 2015.
„Žádáme občany města, aby si zkontrolovali označení svých poštovních
schránek. V minulých obdobích se stávalo, že na mnoha schránkách nebylo
uvedeno jméno ani číslo bytu, takže
nebylo možné složenku doručit správně a včas,“ upozornila pracovnice

Poštovní poukázky, které obdržíte poštou

odboru komunálních služeb Drahoslava Komínková. Úhradu poplatku
lze provést na pokladně městského úřadu v hotovosti nebo plateb-

ní kartou. Další možnost úhrady je
převodem z účtu nebo na přepážce
České pošty. „Upozorňujeme občany
s trvalým pobytem na úřední adrese
Žižkova 227/1, že i oni jsou poplatníky
poplatku za komunální odpad. Tedy
také oni jsou povinní poplatek platit,“
sdělila Komínková. Těmto poplatníkům byl poplatek za komunální odpad za rok 2014 vyměřen hromadným předpisným seznamem, který
je k nahlédnutí na městském úřadě,
odbor komunálních služeb, 4. patro, dveře číslo 111. Vždy v pondělí
a ve středu od 7.00 do 17.00 hodin,
v úterý a ve čtvrtek od 7.00 do 15.00
hodin a v pátek od 7.00 do 13.00 hodin.
(red)

Podnikejte ve městě,
nabídka volných nemovitostí k pronájmu
RADNIČNÍ RESTAURANT
Nabízíme pronájem prostoru sloužícího podnikání, umístěného v objektu
č.p. 294 – Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou o celkové výměře 225,45m2.
Prostor je vhodný k provozování reprezentativní restaurační činnosti. Zájemce v přihlášce uvede nabídku výše nájemného a podnikatelský záměr.
Uzávěrka žádostí je stanovena na 23. dubna 2015.
Písemné reakce na vyhlášený záměr přijímá sekretariát starosty na městském
úřadě v zalepených obálkách výrazně označených číslem záměru s uvedením jména a adresy zájemce nejpozději do termínu uzávěrky záměru včetně.
Pro více informací o pronájmu kontaktujte kontaktní osobu, Vladimír Neuman, tel. 566 688 135.
VOLNÉ KANCELÁŘE K PRONÁJMU
Nabízíme pronájem části prostor sloužících podnikání v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (budova býv. České pojišťovny) dle uvedeného
seznamu volných nebytových prostor. Nájemné je stanoveno v minimální výši kanceláře 1.000 Kč/m2/rok, sklad
600 Kč/m2/rok.
Kanceláře:
1. kancelář č. 202, 202a, 203a o výměře 58,52 m2
v 2. NP pouze jako celek
2. kancelář č. 207,207a, 208-9a o výměře 173,76 m2
v 2. NP pouze jako celek
5. kancelář č. 604 o výměře 27,74 m2 v 6 NP.
6. kancelář č. 707, 708, 709 o výměře 77,99 m2 v 7. NP
pouze jako celek
7. kancelář č. 716–720 o výměře 73,51 m2 v 7. NP pouze
jako celek
V případě zájmu o pronájem kontaktujte kontaktní osobu, Vladimír Kovařík, tel. 603 228 148, 566 630 277
(red)

AZ CENTRUM
Prostory sloužící podnikání v objektu č. p. 1141, č. or. 44
na Nádražní ulici. Prostory jsou vhodné k provozování
obchodní činnosti. Celková výměra objektu je 125,88 m2
a výše nájemného je stanovena na 850 Kč/m2/rok.
Pro více informací o pronájmu kontaktujte kontaktní
osobu, Vladimír Neuman, tel. 566 688 135.
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Představení úřadu

Představujeme odbory městského úřadu
Odbor komunálních služeb
Druhým odborem, který občanům
Žďáru nad Sázavou na stránkách
Žďárského zpravodaje představujeme, je odbor komunálních
služeb. Kanceláře tohoto odboru
se na městském úřadě nacházejí
ve 4. patře a vedoucím odboru je Jaroslav Kadlec.
Chod odboru komunálních služeb zajišťuje celkem šest zaměstnanců, náplň
odboru je ale velice pestrá. Chod města v jeho základní úrovni si to vyžaduje.
Lze si totiž jen těžko představit, že by
například nesvítilo veřejné osvětlení,
neodhrnoval se sníh, nevyvážel komunální odpad, nebo nejezdila městská
hromadná doprava. Rovněž neposečená tráva a neudržované hřbitovy by
nepůsobily zrovna nejlépe. Pracovníci
odboru komunálních služeb ve spolupráci se specializovanými firmami zajišťují, aby k takovýmto situacím ve městě nedocházelo.
Správa komunikací
Tento úsek odboru komunálních služeb zajišťuje úklid a stavební údržbu
místních komunikací, čištění uličních
výpustí a údržbu dešťové kanalizace
v majetku města, dále se také stará
o obnovu a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení.
Správa komunikací připravuje plán
zimní údržby a provádí kontrolu jeho
plnění. Turisté a návštěvníci města by
mohli v ulicích bloudit. Od toho jim ale
pomáhá městský informační systém,
jehož údržbu a doplňování zajišťuje
rovněž odbor komunálních služeb,
konkrétně pak právě správa komunikací. Tento úsek odboru se dále stará také
o chod parkovacích automatů a vydávání placených rezidenčních karet, při

údržbě veřejných prostranství pak poskytuje možnosti pro výkon alternativních trestů.
Odpadové hospodářství
V této oblasti se jedná především o zajištění nakládání s odpady. Jde o vývoz
popelnic a kontejnerů ve městě a místních částech, vývoz nádob na tříděný odpad a úklid jejich okolí. Dále se
pak jedná o likvidaci černých skládek
na území města a organizaci mobilních
svozů objemného odpadu v rámci jarního a podzimního úklidu města (více
o jarním úklidu naleznete ve zpravodaji
na straně 6).
V rámci sběru bioodpadů mohou občané na odboru komunálních služeb
uzavřít smlouvu o bezplatné výpůjčce
nádob na tento druh odpadu a například podnikatelé zde mohou uzavřít
smlouvy, které jim při nakládání s odpady dovolí využít systému města.
Za odpady platí občané města poplatek (více o aktuálním poplatku naleznete
ve zpravodaji na straně 4). Zda jej mají
uhrazen, za koho platí a mnohé další
informace se mohou dozvědět opět
v kancelářích odboru komunálních služeb.
Veřejná zeleň a veřejná prostranství
Odbor komunálních služeb zajišťuje
i celou řadu dalších činností, jsou jimi
například, ve spolupráci s odbornými
firmami, údržba a obnova veřejné zeleně, sečení travnatých ploch, kácení
dřevin, údržba a výstavba dětských
hřišť ve městě, instalace nových laviček, odpadkových košů nebo například
také povolování překopů v zelených
plochách.
Tradiční květnová pouť je jednou ze
stěžejních akcí, která se na odboru při-

pravuje již od začátku roku. Prodejci
a podnikatelé ovšem mohou na odboru požádat také o povolení stánkového prodeje, prodeje na městské
tržnici, umístění reklam a restauračních
zahrádek nebo o povolení kulturních,
reklamních a politických akcí.
Potřebujete postavit lešení na chodníku? Složit na krátkou dobu stavební
materiál nebo týden nechat stát kontejner na suť u domu? To vše opět vyřídíte na „komunálu“ (odbor komunálních služeb).
Veřejné osvětlení, městská hromadná doprava i pohřebnictví
Toto jsou také oblasti, ve kterých odbor
řeší problémy, či připomínky občanů.
Ovšem, když vám nesvítí u domu světlo veřejného osvětlení, nemusíte hned
běžet na úřad, stačí bezplatně zavolat
na městskou policii na číslo 156. Službu konající strážník informaci o poruše
předá kompetentním osobám. Případně můžete napsat svůj poznatek
do dotazovny, která funguje na webových stránkách města.
Město Žďár nad Sázavou přispívá
na provoz městské hromadné dopravy přes šest a půl milionu korun ročně.
Odbor komunálních služeb zajišťuje jak
spolupráci s dopravci, včetně přípravy
a tvorby jízdních řádů, tak i vedení evidence držitelů zlaté Janského plakety,
kteří mají podle zákona na bezplatnou
přepravu nárok.
Tak trochu poeticky zakončíme krátkou
exkurzi po odboru na hřbitově. I v tomto případě přispívá město na provoz pietních míst a pohřebišť nemalou částku z rozpočtu a o smysluplnost využití
se ve spolupráci se správou hřbitovů
následně stará odbor komunálních služeb.
Odbor komunálních služeb

Sběr železného šrotu a elektro odpadu
Zámečtí dobrovolní hasiči opět připravují na sobotu 11. dubna 2015 v době
od 7.30 do 13.00 hodin pravidelný sběr
železného odpadu na území města.
Také v letošním roce bude svoz rozšířen i o vyřazené elektrospotřebiče.
„Doporučujeme shromáždit odpad před
svůj dům, nejlépe až v sobotu po 7.00
hodině, občané tak předejdou riziku zcizení nebo vybírání pouze těžkých kusů,
či barevných kovů skupinami osob, které

se na likvidaci odpadů s hasiči nepodílí,“ sdělil náměstek starosty dobrovolných hasičů Luboš Zeman. Objemný
nebo těžký odpad ze sklepů, půd
nebo garáží si hasiči vynesou sami.
„V tomto případě nás ale občané musí
informovat předem telefonicky, na čísle
607 906 287 nebo 602 720 948,“ vybídl
Zeman.
Kromě železného odpadu je možné
odvést i elektroodpad, jako jsou ledni6

ce, mrazáky, televize, rádia, monitory,
trouby, sporáky, pračky, sušičky, myčky, stroje a zařízení, vysavače a veškeré další domácí spotřebiče. „Nemůžeme ale likvidovat klasický nebezpečný
odpad, jako jsou žárovky, zářivky, výbojky nebo baterie, barvy ani další běžný
nekovový odpad z domácností,“ doplnil
Zeman.
Hasiči SDH Žďár n. Sáz. 2, Zámek
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Aktuality

Koncem března ve městě opět vypukne
pravidelný jarní úklid
Město Žďár nad Sázavou organizuje v období od 28. března 2015
do 18. dubna 2015 na celém území města jarní úklid.
Ve dnech 28. března až 1. dubna
2015 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Při tomto sběru je
možné odložit pouze odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například:
rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev a laků, ředidel,
zářivky, monočlánky, akumulátory
a jiné obaly znečištěné škodlivinami
(rozpis viz tabulka).
Elektrospotřebiče, které dosloužily, ale jsou stále kompletní, jsou
odevzdávány zdarma ve zpětném
odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče už ale
musí být zlikvidovány jako odpad
na skládce nebezpečného odpadu
a město za ně platí nemalé finanční prostředky. „Žádáme občany, aby
všechny odpady předávali pracovníkům firmy přímo na stanovišti k autu,“
sdělila pracovnice komunálních
služeb Miluše Kozáková. „Po ukončení mobilního svozu je možné uložit
nebezpečné a všechny další odpady
na sběrném dvoře na Jihlavské ulici,“

Velkoobjemové
kontejnery
na objemný odpad
V době od 7. do 18. dubna 2015 budou
na obvyklých místech ve městě rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně (rozpis
viz tabulka vpravo). Objemný odpad
bude odvezen na skládku do Ronova
a zeleň bude zpracována v bioplynové
stanici ve Žďáře nad Sázavou.
Biopopelnice
Biopopelnice se budou od 31. března
2015 vyvážet v pravidelných 14 denních intervalech, každé úterý sudého
týdne. Stále ještě lze na městském úřadě požádat o biopopelnici do bezplatné výpůjčky.

dodala Kozáková. Tato služba je občanům k dispozici celoročně.
Provozní doba sběrného dvora:
pondělí – pátek
od 6.00 do 17.00
sobota
od 7.00 do 13.00
Stanoviště a časový harmonogram
svozu nebezpečného odpadu

Kontejnery na použitý textil
Ve městě došlo k rozšíření počtu kontejnerů na použitý textil. Menší varianta se od prosince 2014 nachází
na ulicích Brodská, Vnitřní a Na Úvoze.
Větší kontejnery jsou na ulici Nádražní, na městské tržnici a u Tokozu. Tyto
kontejnery jsou vyváženy pravidelně
1x týdně. „Žádáme občany o ukládání oděvů v menších igelitových taškách
a pouze do kontejnerů, nikoli v jejich
okolí. Za rok 2014 jsme vytřídili 76,3 tun
textilu,“ doplnila Kozáková.
Barevné tašky na tříděný odpad
V informační kanceláři městského úřadu jsou stále k vyzvednutí barevné tašky na tříděný odpad. K dispozici je ještě
500 sad.

Odbor komunálních služeb
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Aktuality

Grantové programy roku 2015
Rada města schválila 23. února 2015 jednotlivým žadatelům poskytnutí finančního příspěvku z Grantového programu
Sport 2015, na činnost i akce sportovních oddílů na území města. Cílem tohoto grantového programu je podpora
rozvoje sportovních aktivit ve městě se
zaměřením na děti a mládež do 19 let.
V grantovém programu Sport 2015 bylo
mezi žadatele letos rozděleno tři a půl
milionu korun (viz tabulka).
Pro letošní rok byly zastupitelstvem
města schváleny také další tři grantové programy. Volný čas 2015, zaměře-

ný na podporu volnočasových aktivit
dětí a mládeže, zdravotně postižených
a místních regionálních sdružení v celkovém objemu 500 tisíc korun. Grantový program Kultura 2015, v objemu 600
tisíc korun a grantový program Organizovaný sport dospělých 2015 v celkovém objemu 1 milion korun. Tento grantový program je zaměřen na podporu
rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit organizovaného sportu dospělých,
sportovních oddílů a organizací na území města.
Termín pro podání žádostí do granto-

vého programu Kultura 2015 a Volný čas
2015 byl do 27. února 2015 a vyrozumění o výši finanční podpory žadatelé dostanou do konce března 2015. Naopak
žádosti o podporu z grantového programu Organizovaný sport dospělých
2015 mohou žadatelé uplatnit prostřednictvím podatelny městského úřadu,
nebo poštou v termínu do 20. března
2015. Rozhodující je datum poštovního
razítka. S výsledky vyhodnocení tohoto
grantového programu budou žadatelé
seznámeni písemně do 24. dubna 2015.
Blanka Lučková

Sportovní akce

Sportovní činnost oddílů mládeže

č.

žadatel - název akce a termín konání

1.

Školní sportovní klub při Active-SVČ Žďár nad Sázavou - taneční soutěž
Žďár tančí 2015 - 24. 5. 2015
ŽĎÁRSKÁ LIGA MISTRŮ Žďár nad Sázavou
15. ročník sportovního dvanáctiboje leden - prosinec 2015

2.
3.

schválený
příspěvek
5 000 Kč
23 300 Kč

ÚAMK – AMK Hamry nad Sázavou
Cyklotrialové hry mládeže 2015 ve Žďáře nad Sázavou, 30. 5. 2015

13 800 Kč

4.

Orel jednota Žďár nad Sázavou - Běh naděje 5. 6. 2015

19 700 Kč

5.

Kozel Team, o.s. Žďár nad Sázavou
7. ročník turnaje v malé kopané 5. 9. 2015
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou - oddíl orientačního běhu
Den orientace, oblastní závody v orientačním běhu, březen - listopad
2015
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou - oddíl nohejbalu
Mistrovství ČR mladších žáků v jednotlivcích

6a
6b
7.

5 000 Kč
6 600 Kč
14 700 Kč

TJ Žďár nad Sázavou oddíl moderní gymnastiky - Žďárská Sněženka
2015
28. 3. 2015
Basketbalový klub Žďár nad Sázavou - Streetbalový turnaj 2015 červen
Tělocvičná jednota Sokol
Žďár nad Sázavou - Turnaj mládeže v judu 2015 - březen a listopad

17 200 Kč

SK AXIOM OrBiTt Žďár nad Sázavou - Xtrail Vysočina, Žďárský triatlon,
Pilman triatlon MČR - 28. 6. , 26. 7. , 22. 8. 2015

57 200 Kč

ČOCHTANKLUB ŽĎÁR NAD SÁZAVOU –
21. 3. Liga mládeže, 13. 6. MČR v ploutvovém plavání,
14. - 15. 11. Finále ligy mládeže
SK TRI CYKLOCHLUBNA z.s. Žďár nad Sázavou
série sedmi závodů ( Běh kolem Piláku, Běh Žďár-VD, Běh kolem ZR,
ORKA triatlon, Triatl. švihání, Lesní kros, MARATON DVOJIC)
Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
12. ročník Memoriálu Jana Dřínka 12. 9. 2015

17 000 Kč

14.

Sportovní klub Batyskaf, o.s. - únor 2015 - snowboardové závody,
září 2015 - volejbalový turnaj

10 400 Kč

15.

Marie Bernátová Žďár nad Sázavou
The Best Dance Cup 2015 - taneční závody - 11. 4. 2015

23 500 Kč

8.
9.
10.
11.
12.
13.

CELKEM

1.

FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou

schválený
příspěvek
590 900 Kč

2.

Hippos Žďár nad Sázavou

195 800 Kč

3.

Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - Zámek

9 200 Kč

4.

7 100 Kč

5a

Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej
a stolní kopanou Vysočina
Školní sportovní klub při Active-SVČ - oddíl kickboxu

5b

Školní sportovní klub při Active-SVČ - oddíl mod. gymnastiky

29 600 Kč
13 800 Kč

č.

8 100 Kč
9 800 Kč

12 300 Kč
6 400 Kč

žadatel

6a

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou - oddíl orientačního běhu

6b

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou - oddíl nohejbalu

7.

Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s.

5 100 Kč

11 100 Kč
840 400 Kč

8a

Orel jednota Žďár nad Sázavou - oddíl futsalu

8b

Orel jednota Žďár nad Sázavou - oddíl juda

5 000 Kč

8c

Orel jednota Žďár nad Sázavou - oddíl florbalu žáci

9.

ČOCHTANKLUB Žďár nad Sázavou - ploutvové plavání

133 200 Kč

10.

Basketbalový klub Žďár nad Sázavou

559 300 Kč

11.

Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou - oddíl juda

133 200 Kč

12a

TJ Žďár nad Sázavou - oddíl cyklistiky

12b

TJ Žďár nad Sázavou - oddíl moderní gymnastiky

80 400 Kč

77 500 Kč
22 400 Kč

6 700 Kč

12c

TJ Žďár nad Sázavou - oddíl plavání

63 800 Kč

12d

TJ Žďár nad Sázavou - oddíl volejbalu

68 100 Kč

12e

TJ Žďár nad Sázavou - oddíl lyžování

51 300 Kč

12f

TJ Žďár nad Sázavou - oddíl short tracku

63 400 Kč

12g

TJ Žďár nad Sázavou - oddíl tenisu

45 000 Kč

12h

TJ Žďár nad Sázavou - oddíl stolního tenisu

11 100 Kč

12i

TJ Žďár nad Sázavou - oddíl šachy

12j

TJ Žďár nad Sázavou - oddíl jachtingu

37 600 Kč

13.

Bruslařský oddíl juniorů Žďár nad Sázavou

20 500 Kč

14.

Bruslařský klub Žďár nad Sázavou

86 200 Kč

15.

Taneční sdružení Smyk Žďár nad Sázavou

70 000 Kč

16.

SK TRI CYKLOCHLUBNA z.s. Žďár nad Sázavou

250.000 Kč

CELKEM

7 300 Kč

5 000 Kč
3.250.000 Kč

Celkový počet žádostí / schválených žádostí: 45 / 45

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 24/2015 změnil zákon číslo
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění. Tento zákon nabyl účinnosti
20. února 2015.
Do 20. února 2015 poskytovalo město
žadatelům finanční příspěvky například
formou grantů nebo příspěvků ze sponzoringu rady města. Od nabytí účinnosti
novely zákona budou všechny žádosti
o finanční příspěvky sjednoceny pod

názvem dotace. Ty budou vyhlašovány
formou vypsaných programových titulů. Mohou to být oblasti Sport, Kultura,
Památková péče, Dotace od rady města
apod. Žadatel uplatní svůj požadavek
na základě žádosti, která bude součástí
vypsaného dotačního titulu, a budou
zde stanoveny konkrétní podmínky poskytnutí dotace. Všechny tyto informace
budou následně zveřejněny na úřední
elektronické desce, webových stránkách
města a v tisku. Veřejnoprávní smlouvy
8

na poskytnuté dotace nad 50 tisíc korun
budou zveřejněny na elektronické úřední desce města po dobu 3 let od zveřejnění. Město bude moci poskytnout
individuální dotaci, ale také na základě
žádosti na předepsaném formuláři, který bude rovněž zveřejněn na webových
stánkách města. Město následně upraví nové postupy poskytování dotací
a po jejich schválení v orgánech města
bude poskytovat dotace v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb.
(OŠKS)
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Aktuality

Poliklinika Žďár nad Sázavou oslaví kulaté výročí
děti a vyhlásíme vítěze výtvarné soutěže Zdravotník očima dítěte, do které
nám již nyní přicházejí krásné výtvarné práce z mateřských a základních
žďárských škol. Takže všechny dopředu srdečně zvu na Den otevřených
dveří na poliklinice, který proběhne
23. května 2015 od 8.00 hodin. Program budeme ještě postupně upřesňovat.
Pohled z Průmyslové školy na humna Dolní ulice, 1966

V letošním roce oslaví Poliklinika
Žďár nad Sázavou třicáté výročí
svého otevření. Květen 1985 byl
pro obyvatele ve Žďáře z pohledu zdravotní péče velmi důležitý.
O připravovaných aktivitách, ale
také o historii městského zdravotnického zařízení jsme hovořili s ředitelem žďárské polikliniky Michalem Hubertem Zrůstem.
Třicet let od otevření. Nastíníte
nám v krátkosti základní historické
mezníky?
Původní zdravotnická zařízení polikliniky byla na konci 60. let již kapacitně
a prostorově nedostačující. Tehdejší
budovy byly od sebe rozesety téměř
na třech kilometrech. Navíc vysoký
přírůstek nových občanů po roce
1960 tuto situaci ještě zhoršoval. První
jednání o nové poliklinice tak začínají
v roce 1962. To jak bylo vše náročné
dokazuje fakt, že až v roce 1978 došlo
k dořešení otázky, kde bude nová poliklinika postavena a o dva roky později
byla výstavba zahájena. V roce 1985
pak byly provedeny dokončovací práce a montáž zdravotnického zařízení

Foto: archiv polikliniky

a v květnu téhož roku proběhlo slavnostní otevření Polikliniky Žďár nad
Sázavou. Takže od první myšlenky
k samotnému otevření uběhlo tehdy
neuvěřitelných 25 let, než se žďárští
občané dostali ke kvalitní zdravotní
péči v odpovídajících prostorách.
Co tedy při příležitosti třicetiletého
výročí chystáte?
Na květen 2015 se připravujeme postupně již asi 8 měsíců. Nechceme
nechat nic náhodě! Proběhne několik
akcí, ale mezi ty nejzajímavější bych
zařadil například seminář na téma Civilizační onemocnění, kdy bude přednášet doktor Martin Petrlík a primář
Rostislav Stříž. Pomyslným vrcholem
pak bude Den otevřených dveří, kdy
si všichni budou moci prohlédnout
i místa, která možná na poliklinice
nikdy neviděli. Na všech pracovištích
budou na otázky návštěvníků odpovídat zaměstnanci polikliniky a před
budovou pak proběhne setkání celého integrovaného záchranného
systému (IZS). K vidění bude technika
hasičů, záchranářů i policistů. Budou
zde nachystány i zábavné aktivity pro

Známe historii a oslavy výročí, jaké
jsou ale další nejbližší úkoly, které
Vám přináší rok 2015?
Nyní to byla jednoznačně účetní závěrka a kontrolní audit roku 2014.
Není tajemstvím, že jsme se potýkali
s problémy, které vyvstaly z let minulých, kdy jsme museli dát celé účetnictví dohromady, protože jediný účet
nebyl správně. No a po dvou letech
jsme u dobrého konce!
Mezi další důležité věci, které nás
čekají, patří rekonstrukce topného systému. Budou se instalovat
termoventily a termohlavice. Pokud
dobře dopadne žádost o dotaci, měli
bychom budovu polikliniky také zateplit. Obě tato opatření povedou
ke snížení nákladů na teplo.
Také chceme dále rozšiřovat naše
služby, aby nemuseli žďáráci za lékařskou péčí cestovat. V průběhu roku
otevřeme novou ambulanci a přidáme další produkty na zdravotnických
prostředcích. Takže rok 2015 bude
opět ve znamení vylepšování prostředí, snižování nákladů a rozšiřování
služeb!
Děkuji za rozhovor.
(red)

Vedení města chce podporovat komunitní život,
začne místními částmi
Nové vedení města chce aktivně
rozvíjet komunitní život v jednotlivých městských a místních částech.
Žďár nad Sázavou má čtyři místní části
(Mělkovice, Radonín, Stržanov a Veselíčko), které mají vlastní osadní výbory, se kterými bylo možno navázat
okamžitou spolupráci. Proto se v první fázi vedení města zaměřilo na tyto
místní části.

Ve čtvrtek 26. února 2015 proběhlo na půdě městského úřadu společné setkání vedení města a zástupců
osadních výborů. Všichni zúčastnění
se dohodli na potřebě intenzivní spolupráce a nutnosti vytvořit systém
vzájemné komunikace.
Do budoucna budou mít osadní výbory větší pole působnosti při rozhodování o dění ve svých místních částech, a to převážně v oblasti podpory
9

komunitních aktivit a drobné správy.
Významnou přidanou hodnotou
užší spolupráce je i to, že členové
osadních výborů mají možnost se
vzájemně poznat a předávat si zkušenosti včetně inspirace pro své budoucí aktivity.
Radek Zlesák,
zastupitel a radní města
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Příspěvkové organizace města

Denní stacionář nově

Rozšíření služeb
Denní stacionář je sociální služba, která byla poskytována osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením od tří do šedesáti let. Nově bude
služba denního stacionáře od dubna
poskytována také seniorům.
Domovinka
Pro seniory od šedesáti let bude určen stacionář Domovinka na Libušínské ulici, který dříve spadal pod
pečovatelskou službu. Stacionář bude
mít kapacitu čtyř uživatelů. Stacionář
bude bezbariérový a klienti ho najdou
v prostorách domu s pečovatelskou

službou. Bude uživatelům poskytovat
celodenní péči a podporu při zvládání běžných denních úkonů. Zajistí jim
oběd a v případě zájmu také dopravu
do stacionáře, pro žďárské uživatele.
Stacík
I nadále bude fungovat stacionář pro
osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením na Haškově ulici.
Bude se ale nově jmenovat STACÍK.
Tento stacionář je určen pro děti, mládež a dospělé od 3 do 60 let. Stacionář
poskytuje péči a pomoc, která podporuje rozvoj a uchovávání již získaných
dovedností a návyků. Uživatelé se
mohou zapojit do aktivizačních, výchovných a pracovních činností. Důraz je kladen na individuální přístup
a podporu uživatelů při realizaci jejich
osobních cílů. Oba stacionáře poskytují své služby v pracovních dnech.
Václav Šerák,
sociální služby města

Kino Vysočina představuje speciální program
Vyprodáno! Tato slova již poněkolikáté mohli slyšet z úst pokladní návštěvníci žďárského Kina Vysočina.
Naposledy byl sál zaplněn při vysílání
Padesát odstínů šedi, a to hned třikrát.
Podařilo se to ale i u Hobita a několika
dětských představení. „Do kina se vracejí diváci a jsme tomu opravdu rádi,“
sdělila s úsměvem ředitelka příspěvkové organizace Kultura Žďár Marcela
Lorencová.
Kultura Žďár, která městské kino
provozuje, se snaží program svým
divákům přizpůsobit. „V únoru mohli
příznivci kina zaznamenat navázání
na tradici filmového klubu a v následujících měsících se dramaturgie zaměří
i na dříve narozené a všechny, pro které
je premiérové vstupné, nastolené distributory filmu, příliš drahé,“ prozradila
Lorencová.
První takovou příležitostí byla neděle 8. března, kdy jako dárek všem
ženám, uvedlo Kino Vysočina romantický film S láskou Rosie. Vstupné bylo
100 korun, ale k jedné zakoupené
vstupence dostali návštěvníci druhou
zdarma. Kino myslelo i na pamětníky,
pro které 12. března do programu

zařadilo gangsterský snímek Podraz, v němž se mohli diváci pokochat
hereckým výkonem Paula Newmana a Roberta Redforda. Akce jedna
plus jedna vstupenka zdarma platila
i v tomto případě, jen vstupné bylo
tentokrát 80 korun. „Film jsme uvedli
jako poctu k nedožitým devadesátinám
Paula Newmana,“ uvedla Lorencová.
Pestrý program nezapomněl ani
na fanoušky nesmrtelné skupiny
Beatles. V sobotu 14. března měli
možnost zhlédnout film Perný den,
jehož příběh se odehrává v 60. letech
a soustředí se na slavnou čtveřici Ringo, Paul, John a George. Dalším lákadlem je oceněný film Petra Václava,
který získal letos Českého lva, Cesta
ven. Promítat se bude 22. března,
a to za 60 korun. „Ve čtvrtek 9. dubna
pak jistě potěšíme všechny státotvorné
občany, kteří budou moci zhlédnout
unikátní dokument Jana Rouska s názvem v Masarykových rukou, který úzce
souvisí s návštěvou Tomáše Garrigue
Masaryka ve Žďáře v roce 1928,“ doplnila filmovou březnovo-dubnovou jízdu
ředitelka Kultury Žďár Lorencová.
(red)
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Městská policie informuje
27. února 2015
Poctivý nálezce
Mladý muž přinesl na městskou
policii černou peněženku s finanční hotovostí. Odpoledne
téhož dne se o ztracenou peněženku přihlásil její majitel, který
si ji s radostí vyzvednul.
26. února 2015
Spolupráce s občany
Děkujeme občanům za spolupráci. U garáží ve Žďáře nad Sázavou bylo nahlášeno vozidlo, ze
kterého muž vyhodil na chodník
8 kusů pneumatik a odjel. Pachateli hrozí pokuta ve správním
řízení až několik desítek tisíc korun.
25. února 2015
Nedorozumění
Podnapilý
občan
požádal
na Městské policii o zajištění
vstupu do bytu, jelikož si myslel, že ho manželka odmítá pustit domů. Strážník kontaktoval
manželku, která ale byla v té
době v zaměstnání a vzkázala
muži, že si to s ním vyřídí sama.
23. února 2015
Opakované stížnosti na hluk
Na Městskou polici byly několikrát hlášeny problémy s hlučnými sousedy na ulici Okružní. Hádky a hluk se ale v bytě odehrávají
před 22.00 hodinou, a proto se
nejedná o rušení nočního klidu.
19. února 2015
Překážka na komunikaci
Občan oznámil, že na Libické
ulici nahrnuje muž do komunikace zmrzlý sníh. Městská policie
zjistila, že muž opravdu vytvořil
na komunikaci překážku. Situace
byla řešena na místě domluvou
a muž sníh z komunikace odstranil.
Opakované špatné parkování
na různých místech ve městě
bylo řešeno blokovými pokutami.
(MP)
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V dubnu čeká
rodiče zápis
do mateřských
škol
Zápis do Mateřské školy Žďár nad
Sázavou 2015/2016 probíhá jako
každoročně v několika etapách.
První etapa, tedy vydání přihlášek,
se uskuteční v každé mateřské škole ve Žďáře nad Sázavou zvlášť, a to
ve dnech od 25. do 26. března 2015
v době od 8.00 do 11.00 hodin. „V tyto
dny srdečně zveme rodiče a děti k prohlídce zvolené mateřské školy a k vyzvednutí žádosti o přijetí,“ sdělila ředitelka Mateřské školy Milada Vránková.
Druhá etapa, tedy samotný zápis
do mateřské školy a sběr přihlášek,
proběhne na ředitelství Mateřské školy
na Okružní ulici, vchod BESIP, ve středu
8. dubna 2015 od 8.00 do 11.00 hodin

Školství

a od 12.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek
9. dubna 2015 od 12.00 do 16.00 hodin. Zákonní zástupci dítěte předloží
u zápisu platný průkaz totožnosti, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte
a osoby se státní příslušností mimo EU
prokážou oprávněnost svého pobytu
na území ČR požadovaným potvrzením dle zákona podle hlavy IV a IVa
zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. „V této době zákonný
zástupce dítěte osobně odevzdá řádně
vyplněnou žádost o přijetí do mateřské
školy. Jedná se o administrativní jednání
a doporučujeme tedy rodičům příchod
bez dětí,“ doplnila Vránková.
Třetí etapou je zveřejnění výsledků
přijímacího řízení, ty budou do tří týdnů od zápisu zveřejněny v podobě
číselných seznamů na všech pracovištích a na webu Mateřské školy.
Kritéria stanovená, pro přijetí dětí
do Mateřské školy:
1) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo

děti s odloženou školní docházkou.
2) Věk dětí – přednostně budou přijímány děti k celodenní docházce
v pořadí od nejstaršího po nejmladší
do počtu volné kapacity MŠ.
3) Děti mladší 3 let, k celodenní docházce zaměstnaných rodičů, narozené nejpozději do prosince 2012.
Podmínky:
1) Do MŠ budou přednostně přijímány
děti s trvalým bydlištěm ve Žďáře nad
Sázavou.
2) Sourozenci již přijatých dětí, starší
3 let, s trvalým bydlištěm ve Žďáře nad
Sázavou.
3) Děti splňující podmínky povinného
očkování podle paragrafu 50 zákona
258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, v plném znění.
Ředitelka školy má právo při přijímání
dětí přihlédnout k důvodům hodným
zvláštního zřetele, zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost
dítěte.
(red)

Rodiče i prarodiče Tradice, která
se přišli na své děti nezevšední nikdy
podívat do hodin
Úspěchy naší bývalé žákyně Martiny
Den otevřených dveří pořádá Základní škola Komenského 2 každoročně
v březnu. „Chceme rodičům žáků ukázat, jak s dětmi fungujeme. Rodiče pak
mají srovnání svého dítěte s ostatními
ve třídě a můžou si prohlédnout nové
vybavení, se kterým jejich děti pracují,“
sdělil ředitel školy Miroslav Kadlec. Den
otevřených dveří se koná vždy první
dvě vyučovací hodiny a rodiče tak mají
možnost se u svých dětí vystřídat. Počet rodičů, kteří do školy letos přišli,
byl opět hojný, nechodí totiž jen rodiče, ale mnohdy i prarodiče a ve škole
tak vždy panuje přátelská atmosféra.
„Vidí-li rodiče učitele a děti v akci, lépe
pak probíhá vzájemná komunikace,“
doplnil Kadlec.
(red)

Sáblíkové prožíváme stále stejně intenzivně. Fandění, hlášení ve školním
rozhlase a plno plakátů a vzkazů, které jí její mladší spolužáci i učitelé píší.
Drž se, jsi bezva a fajn, prostě nejlepší.

Vzkazy pro Martinu Sáblíkovou na 4. ZŠ
Foto: (adl)

Jaroslav Ptáček,
ředitel Základní školy, Švermova 4

Vlajka pro Tibet
Žáci 8. ročníků Základní školy Švermova 4 si připomínají 10. března Tibet.
V rámci občanské výchovy mnohá
témata diskutují, připravují si referáty a aktuality. Z nich vzešel i panel
s VLAJKOU PRO TIBET s vysvětlujícími
informacemi o brutální okupaci této
země. „Jsem moc rád, že jsou naši žáci
takto aktivní, sám jsem se s dalajlámou
setkal a Tibeťané mají můj obdiv,“ sdělil
Jaroslav Ptáček.

(red)
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Vlajka pro Tibet ve škole
Foto: (adl)
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Nabídka zaměstnání

Hledáte práci? Nabídka zaměstnání na městském úřadě
Přinášíme vám aktuální nabídku volných pracovních pozic na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou. Hledáte práci,
chcete v životě změnu, jste zrovna vy ten pravý člověk na danou pozici? Neváhejte a přihlaste se do výběrového řízení.

Komunitní koordinátor

Sociálně právní ochrana dětí
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Městský úřad informuje

Městský úřad informuje
Oficiální otevření
náměstí Republiky
V sobotu 18. dubna 2015 proběhne
oficiální otevření nově zrekonstruovaného náměstí Republiky ve Žďáře
nad Sázavou. Tato akce bude spojena s otevíráním žďárských kašen,
tedy nové kašny na náměstí Republiky a kašny na Havlíčkově náměstí.
Součástí celé akce budou rovněž farmářské trhy, odhalení pamětní desky u příležitosti darování zvonkohry
městu firmou ŽĎAS, a. s., a prezentace firmy Auto … s.r.o. Žďár nad
Sázavou na Doležalově náměstí. To
vše za hudebního doprovodu Venkovské kapely. Program je plánován
od 9.30 do 11.00 hodin. Všichni jste
srdečně zváni.
(OŠKS)
Upozornění!
Žádáme občany města, aby do odpadkových košů, které jsou rozmístěny ve městě, neukládali běžný komunální odpad z domácností!
Koše jsou umístěny v přirozených
trasách pohybu občanů a slouží
k ukládání pouze drobného odpadu. Často se zde ale objevují pytle
odpadů evidentně z domácností.
Nejenže tyto odpady ihned zaplní
téměř celý koš, ale při roztržení létají
odpadky po ulici. Toto je častým jevem například u košů podél obchodů na ulici Brodská, kde mají občané kontejnery na komunální odpad
ve dvoře, ale při odchodu z domu
použijí raději odpadkový koš v blízkosti vchodu.
Děkujeme za pochopení.
(OKS)
Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme držitele 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 vyhláš-

ku 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. (více informací naleznete ve zpravodaji na straně 4)
Setkání s občany
Každé třetí setkání s občany, tak jak
bylo vedením města předesíláno, se
vždy uskuteční za účelem diskuze
na nejrůznější témata.
Pokud chcete vznést nějaký námět k diskuzi, tíží vás konkrétní věc
přímo na vaší ulici, máte nápad jak
vylepšit konkrétní službu, nebo se
chcete na něco konkrétního zeptat? Přijďte ve středu 1. dubna
2015 v 17.00 hodin na městský úřad
na Setkání s občany. Více informací
naleznete ve zpravodaji na straně 3.
Zasedání zastupitelstva města
Dne 26. 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
Dubnová uzávěrka Žďárského
zpravodaje je stanovena na pátek
27. března 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
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adresa: Žďárský zpravodaj, Městský
úřad, Žižkova 227/1, 591 31, Žďár nad
Sázavou. Případně můžete obálku osobně předat na informacích
ve vestibulu městského 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.
Den Žďáru
V sobotu 6. června 2015 se na náměstí Republiky, Havlíčkově náměstí, Doležalově náměstí, ale
i v Městském divadle, na hřišti
za sokolovnou a na Farských humnech uskuteční historicky první Den
Žďáru aneb akce Žďáráci pro Žďáráky. Podrobný program a více informací přineseme v dubnovém čísle
Žďárského zpravodaje. Už teď si ale
můžete poznačit do svého kalendáře, že 6. června 2015 bude ve Žďáře
živo!
Sběrný dvůr
Upozorňujeme, že od 1. února 2015
došlo k prodloužení provozní doby
sběrného dvora na ulici Jihlavská.
Provozní doba: pondělí až pátek
od 6.00 do 18.00 hodin a sobota
od 7.00 do 13.00 hodin.
Závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí
Podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.
Národní plán povodí Labe stanoví
konkrétní cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů,
pro snížení nepříznivých účinků
povodní a sucha, pro hospodaření
s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod
pro zajištění vodohospodářských
služeb a pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.
(red)
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Výsledky únorové ankety Hotelový dům Morava
V březnovém zpravodaji vám přinášíme výsledky druhé ankety. Tentokrát jsme se ptali na váš názor při
výběru barevné varianty zateplení
fasády Hotelového domu Morava
a prioritní území při realizaci grantové výzvy Parky.
A jaký je váš názor?
Na jednotlivých hlasovacích místech a na internetu se nám tentokrát
sešlo celkem 152 vyplněných anketních lístků.
Do slosování o odměny za účast
v anketě se zapsalo celkem 103 obyvatel.

Výsledky ankety únor, z celkového počtu 152 hlasů
1. Barevnost fasády Hotelového domu Morava
Červenohnědá varianta celkem:
64 hlasů
Modrá varianta celkem:
60 hlasů
Šedá varianta celkem:
26 hlasů
Jiná varianta celkem:
2 hlasy
2. Prioritní území
Úsek č. 1 od železničního mostu po jez na Husově ulici
12 hlasů
Úsek č. 2 od jezu na Husově ulici po silniční most na Žižkově ulici 40 hlasů
Úsek č. 3 od mostu na Žižkově ulici po pěší lávku u Hotelu Jehla 28 hlasů
Úsek č. 4 úvoz směrem k „Mamlasovi“ až na druhý most, „U křížku“ 44 hlasů
Úsek č. 5 od pěší lávky u Hotelu Jehla po silniční most na Klafar
27 hlasů

Vylosovanými výherci odměny jsou: Iva Čolakovičová, David Hána, Martin Novák
Výherci budou kontaktováni nejpozději do pondělí 16. března 2015 a odměna jim bude zaslána poštou.

Taška síťovka

Síťování – anketa, březen 2015

Taška síťovka vděčí za svůj vznik
Vavřínu Krčilovi (1895–1968), který
pracoval od roku 1919 v Zámku Žďáře jako organizátor podomácké výroby vlasových sítěk, které prodával
pod značkou SAARENSE (EKV).
Když ve 20. letech 20. století móda
vlasových sítěk pominula, soustředil
se na další síťkované (necované) výrobky, mezi kterými vynikla taška síťovka. Pro tu našel odbyt mimo jiné
také ve Francii, Německu, Kanadě

nebo v zemích Severní Afriky.
Jejím charakteristickým znakem
jsou ucha, vyráběná na speciálním
stávku. Krčil posléze Žďár opustil
a jím zřízené pracoviště Pernštejn
zaniklo po jeho smrti, a tím i síťkařství jako specifické výrobní odvětví.
Stanislav Mikule,
regionální muzeum města
Foto: Vavřín Krčil,
Archiv regionálního muzea

Anketní lístek
Anketní lístek lze odevzdat do 4 hlasovacích uren rozmístěných na několika místech ve městě, v termínu
od 20. března 2015 do 3. dubna
2015.
Anketu lze vyplnit ve stejném termínu také na internetu, na stránkách
města www.zdarns.cz
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
Vestibul Relaxačního centra
14
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Anketa – síťování
I naše město má tradici, na kterou může navázat. Je jí nejstarší řemeslná technika, síťování.
Zmínky o rybářských sítích pocházejí již z období kolem 9. století, o síťových krajkách a ozdobném využití se potom
začíná hovořit ve spojitosti se stoletím třináctým. Takže máme na co navázat, vrátit této tradici ve Žďáře její význam
a propojit ji s propagací našeho města.
Na městském úřadě se právě rozbíhají první kurzy síťování a práce na návrzích nových propagačních předmětů města.
Jako jedna z dalších akcí, které se připravují, je pak umístění sochy do veřejného prostoru pod ČSOB.

Který návrh sochy muže se zlatou síťovkou preferujete vy?
Varianta a) stojící postava

Varianta b) „myslitel“

Varianta c) sedící postava

Hlasovat můžete prostřednictvím hlasovacího lístku (strana 14), nebo na internetu
na webových stránkách města v termínu od 20. března do 3. dubna 2015.

Active – středisko volného času, příspěvková organizace
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Bezpečnost a ochrana obyvatel města
Blackout
Víte, jak zareagovat na rozsáhlý
výpadek elektrické energie?
V březnovém čísle zpravodaje přinášíme několik typů a rad, jak se
při rozsáhlém výpadku elektrické
energie na velkém území zachovat.
Výpadek takového rozsahu se nazývá
blackout a pokud k němu dojde, domácnosti v zasažené oblasti mohou
být bez elektřiny desítky hodin nebo
dokonce celé dny. „Takový výpadek zasáhne velké množství obyvatel a může
nastat zejména v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě,“
popsal Josef Šulc z Krizového řízení.
O takzvaný blackout se nejedná v případě, že elektrický výpadek je lokální,
jde například jen o část města nebo je
přívod elektrické energie v krátkém
čase obnoven. „Informace, že se jedná
o skutečný blackout se všemi možnými důsledky a dopady, může veřejnost
obdržet postupně, se zpožděním podle
vývoje situace,“ varoval Šulc.
Takto závažný výpadek elektrické
energie může přinést různé komplikace jako ohrožení průmyslové výroby,
dopravních systémů, omezení nebo
přerušení dodávek pitné vody, plynu
a tepelných energií, omezení telekomunikačního provozu a provozu výpočetních systémů, ale také zvýšení
počtu negativních sociálních jevů,
jako různých druhů kriminality. „Měl

by dopady i na peněžní trh z důvodu nefunkčnosti bankomatů a na zásobování
potravinami,“ doplnil Šulc.
Co blackout způsobuje?
Příčin takto rozsáhlé poruchy elektrického vedení může být hned několik. Blackout může nastat po větrné smršti, dlouhotrvajícím sněžení
nebo i silné námraze. Problémy však
nemusí způsobovat jen přírodní jevy,
ale také například významný přítok
energie ze zahraničních rozvodných
soustav nebo různé technické poruchy. „Transport energie z elektráren,
například větrných a fotovoltaických,
ze severu Německa do center odběru
v jižnějších částech Německa vede přes
přenosovou soustavu České republiky.
V případě náhlého nárůstu produkce
elektřiny by mohlo dojít k rozsáhlému
výpadku,“ uvedl člen Krizového řízení
Josef Šulc. Vliv může mít samozřejmě
i sám člověk.
„Dispečeři provozu mohou například
chybně vyhodnotit situaci, určitou možnost představují i teroristické útoky,
které mohou být zaměřeny na destrukci
trafostanic,“ dodal Šulc.
Blackout nebo krátkodobý výpadek?
V průběhu života už snad každý někdy zažil výpadek elektrické energie,
nicméně každá taková situace neznamená, že jde o blackout. „Může se jed-

nat například o plánovanou odstávku
sítě. To lze ověřit na úředních deskách,
nebo webových stránkách obcí či distribučních společností. Takové informace
mohou být dostupné z mobilních telefonů nebo například tabletů i během odstávky,“ vysvětlil Josef Šulc. Krizové řízení města doporučuje vždy zapnout
rádio, buď pomocí telefonu, nebo
přenosné na baterie. Využít se případně dá také autorádio. „Nejdůležitější je,
aby nikdo nešířil nepodložené poplašné
zprávy a lidé dbali pokynů záchranných
složek,“ varoval Šulc.
Co dělat, když nastane Blackout?
„Lidé by měli nejprve odpojit všechna
elektrická zařízení od sítě, aby při obnovení dodávek elektrické energie nedošlo
k přetížení sítě. Dále je potřeba vytvořit
si zásobu vody a trvanlivých potravin,“
poradil pracovník Krizového řízení.
Důležitým krokem je bezpochyby
získat informace o situaci. „Nikdy by
však neměli obyvatelé postižené oblasti
volat pro tyto informace tísňové linky,“
zdůraznil Šulc. „Tyto linky neslouží jako
informační služba veřejnosti a měly by
se používat pouze v případě ohrožení
života,“ doplnil.
Zdroj: krizport.firebrno.cz
(red)

Multimediální publikace České dědictví UNESCO ke stažení
České dědictví UNESCO je dobrovolný svazek obcí a měst, které mají na svém území památku
UNESCO.
„Při představování těchto historických
skvostů se naše sdružení nebojí využívat
ty nejmodernější způsoby prezentace,“
sdělila výkonná ředitelka svazku obcí
České dědictví UNESCO Michaela Severová. Důkazem je aktuální novinka,
multimediální publikace České dědictví UNESCO. Kromě českých a moravských památek UNESCO zde najdete
i další zajímavosti z měst UNESCO.
„Můžete si prohlédnout řadu překrásných fotografií a spotů a dozvědět se
plno nových informací. Při samotné ná-

vštěvě dané lokality vám aplikace díky
mapkám pomůže nezabloudit a v rámci doporučení prohlídky města navštívíte opravdu to nejdůležitější,“ okomentovala novou aplikaci Severová.
A jakých měst se tato aplikace
týká?
Podle data zápisu na seznam UNESCO
jde o města, jako je Praha, Český
Krumlov, Telč, Žďár nad Sázavou, Olomouc, Brno a Třebíč. Každému městu
jsou v katalogu věnovány tři strany.
Publikace je zdarma ke stažení v AppStore i GooglePlay. „V tuto chvíli je aplikace pouze v češtině, ale ve spolupráci
s agenturou CzechTourism pracujeme
na její anglické verzi,“ doplnila Michae16

la Severová. Slavnostní premiéru měla
multimediální publikace ve čtvrtek 19.
února 2015 v rámci veletrhu Holiday
World v Praze. Představení aplikace
se tam uskutečnilo v rámci malé slavnosti, při které byl představen také
veletržní stánek agentury CzechTourism a ročenka Ministerstva pro místní
rozvoj.

Veletrh v Praze 19. února 2015

(red)
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Tip na výlet, Slavnosti jara v centru Eden
Jaro na Vysočině letos pořádně
oslaví v Bystřici nad Pernštejnem.
U příležitosti Slavností jara zde
bude 21. a 22. března 2015 oficiálně
otevřeno centrum Eden. Návštěvníci se budou moci podívat na výsledky rozsáhlé rekonstrukce statku
Mittrovských, k němuž přibyla nově
i stavba vesničky a eko-pavilonu.
Vstup na Slavnosti jara i do Eden
centra bude v sobotu a neděli zdarma.
Dvoudenní slavnostní otevření centra zahájí dechový orchestr ZUŠ Bystři-

ce nad Pernštejnem, pokračovat bude
Divadlo Bezejména muzikálovými melodiemi, cimbálová muzika a smyčcový
orchestr. Vrcholem sobotního hudebního programu se pak stane vystoupení Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. V neděli zahraje oblíbené Šlapeto
staropražské písničky.
Návštěvníci Slavností jara se dále
můžou těšit na jarní povídání o květinách, kuchařskou show, speciální pivo
Mittrowsky, ale i dětský koutek pro nejmenší, kde si děti budou moci vyrobit
loutky a podívat se na jehňátka a telátka. Program potrvá v sobotu i neděli

až do úplného večera, kdy bude zakončen ohnivou show. Celý program
Slavností jara naleznete na webových
stránkach www.centrumeden.cz
V samotném Edenu pak uvidíte
a vyzkoušíte si, jak se žilo a hospodařilo v minulosti na venkově. Jak žili
páni i čeládka, co dělal mydlář, včelař,
hrnčíř a mnozí další. Milovníci zvířat si
zde mohou osedlat koně nebo si vyzkoušet jízdu bryčkou. Centrum Eden
nemá v Evropě obdoby, můžete se zde
potkat s minulostí našich předků, ale
zároveň také poznat, co čeká další generace.
(red)

Socioložka Jiřina Šiklová přednášela ve Žďáře nad Sázavou
Ve středu 4. března 2015 zavítala
do Žďáru známá česká socioložka
a autorka mnoha knih Jiřina Šiklová.
Přijala pozvání od Domácí hospicové
péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou a města Žďár nad Sázavou na besedu s názvem Tímto světem projdu
jen jednou. Během své přednášky se
zabývala nejen velmi tabuizovaným
tématem smrti a umírání, ale dala prostor i k několika dotazům. „Hojná účast
zhruba 150 posluchačů nás přesvědčila
o tom, že i přesto, že smrt je často obcházené téma, existují mezi lidmi stále
ti, kteří tuto fázi života považují za svoji

součást a zajímají se o ni,“ sdělil garant
celé akce, místostarosta města Josef
Klement.
Jak vnímali středeční odpoledne
v zasedací místnosti městského úřadu
někteří z posluchačů? „Přednáška mě
velice zaujala. Bohužel dnešní společnost
nechce o slovu umírání ani slyšet. Díky
paní Šiklové byla podstata tohoto tématu velmi dobře objasněna a utvrdila mě
v mém konání ve vztahu k potřebným,“
sdělil pan Josef ze Žďáru. Další účastnice besedy, paní Růžena, vnímala
situaci velmi podobně. „Beseda s paní
doktorkou byla velmi přátelská, i když
na smutné téma, ale musíme si uvědo-

mit, že toto téma se týká nás všech.“
Domácí hospicová péče je terénní
služba, zacílená na těžce nevyléčitelně
nemocné a umírající a jejich blízké pečující. Rozsáhlý tým pracovníků umožňuje pacientovi setrvat v jeho domácím prostředí mezi svými blízkými.
„Ráda bych poděkovala novému vedení
města za velmi vstřícný krok a milé přijetí a uvedení paní Šiklové. Velmi se těším
na další spolupráci,“ sdělila Jana Zelená,
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, pod kterou Domácí hospicová
péče spadá.
Gabriela Zítková

Trest obecně prospěšných prací, nejrozšířenější alternativa
Činnost Probační a mediační služby
je postavena na principech restorativní justice. Slovo restorativní vychází z anglického „restoration“, což
lze volně přeložit jako obnovení či
navrácení do původního stavu. Trest
obecně prospěšných prací (dále jen
OPP) vychází právě ze zásad restorativní justice.
Jedná se tedy o alternativní trest, který
může soud uložit pachateli za trestný
čin, na který trestní zákon stanoví trest
odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby do pěti let. U dospělých pachatelů činí rozsah výměry trestu 50 až 300
hodin, u mladistvých 50 až 150 hodin.
Obecně prospěšné práce jsou nejrozšířenějším alternativním trestem.
Jeho smysl spočívá v tom, ponechat
pachatele na svobodě. Tím pak nejsou
narušeny rodinné vazby odsouzeného,

ten může dále docházet do svého zaměstnání a podílet se na běžném sociálním životě. Vlastní aktivitou tak může
odsouzený odčinit své protiprávní jednání a z části napravit narušené společenské a mezilidské vztahy. Odsouzený
je při výkonu trestu OPP povinen vést
řádný život a splácet způsobenou škodu. Výkon OPP tak přináší prospěch
všem aktérům. Poškozenému, odsouzenému i společnosti.
Pro výkon trestu OPP je zákonem
stanovena lhůta dvou let. Odsouzený
má dále za povinnost řádně spolupracovat s probačním úředníkem. Pokud odsouzený v době od odsouzení
do skončení výkonu trestu OPP nevede
řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu
trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu,
nebo jinak maří výkon trestu, může mu
soud přeměnit trest OPP, nebo jeho
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zbytek, v trest domácího vězení, peněžitý trest nebo v trest odnětí svobody.
Přitom každá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací
se počítá za jeden den odnětí svobody.
Trest OPP musí pachatel vykonat
osobně, bezplatně, ve svém volném
čase. Práce spočívají zejména v úklidu
a údržbě veřejných prostranství, budov a komunikací ve prospěch obcí,
státních institucí, obecně prospěšných
institucí, či neziskových společností.
Práce nesmí sloužit výdělečným účelům odsouzeného. Místo výkonu prací
určuje soud na návrh probačního úředníka.
V případě zájmu o poskytnutí místa
pro výkon trestu obecně prospěšných
prací kontaktujte Leoše Pyszaka na tel.
566 523 188.
Markéta Nováková Irovská,
Probační a mediační služba ČR
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Žďáráci píší do novin

Dobré skutky
Koncem února letošního roku bylo
po chodbách Domu klidného stáří
rušno. Společně s učitelkou Krejčovou a Svobodovou se sem nastěhovalo několik děvčat ze školy
s předlouhým oficiálním názvem
Střední škola obchodní a služeb
SČMSD Žďár nad Sázavou, s.r.o.
Škola svým studentům dopřává bohatou praxi. Během školního
roku se žáci starají o aranžování
řady výloh. Nejblíže Domu klidného
stáří jsou dvě výlohy v obchodě Eso
na Stalingradě. Ve třídě je také osm
chlapců. Společně se žáci starají také
o výstavní prostory v Osevě, v Kohinoru na pěší zóně, v Evoně a na náměstí v hračkárně Bambule. Své nápady pak uplatňují také ve své škole,
která je především díky aranžérům
nejpěknější ze všech žďárských škol.
Studenti na škole končí po třech
letech zkouškami s možností pokračovat v navazujícím studiu. Během
roku se škola účastní řady soutěží
v oboru na různá témata. Nejen
výlohy, ale třeba také balení dárků
a umělecké aranžování látek na modelky. Kadeřníci se ve škole vždy
sudý týden učí přímo na zákaznicích
a v budoucnu škola plánuje i mož-

Jarní zamyšlení
Měsíc couvnul. Na vybledlém nebi
namísto kulatého bochníčku na nás
civí anorekticé písmeno C. Tento
skromný tvar je plný naděje. Mnohé
dámy dobře vědí jaké! Většina z nich
doufá, že pohádkové děje na obloze
v součinnosti s měsícem pozitivně
ovlivní, řekněme, část našeho šatníku, který je z jistých důvodů dočasně nepoužitelný.
Občas tajně, aby nás nikdo neviděl, pootočíme klíčkem šatní skříně a rychlými pohyby vyměníme
domácí oděv za parádní. Jen tak!
Na zkoušku…! Letmým pohledem
do zrcadla, které většinou neumí
klamat, se snažíme, většinou marně,
pohladit si svoje ego. Letmým mrknutím dychtivého oka chceme samy

nost využívat cvičné masáže. Kuchaři dokáží upravit slavnostní tabule
pro svatební hostiny, narozeniny
a zvláštní významná výročí.
Daly by se jmenovat i další různé
klady, proto ještě jeden postřeh.
V celé škole panuje úžasná atmosféra. Příjemné a vstřícné chování studentů. Chodíme sem na Univerzitu
třetího věku, a hlavně z počátku potřebovali naši senioři trošku poradit,
kde mají zasednout. Vše ale proběhlo vždy bez problémů.
To je tak v kostce, dalo by se ještě
hodně povídat. Teď se však vrátíme
na samý začátek, kdy studentky,
aranžérky, se svými učitelkami přestěhovaly své potřeby na prosbu vedoucí Domu klidného stáří Evy Josífkové k nám, aby oživily trochu fádní
prostory dlouhých chodeb budovy.

ly teplé sluneční paprsky. Druhé poschodí našeho domova byl pak ještě
tvrdší oříšek. Stěny chodby byly původně rozdělené dvěma hodně ostrými zelenými vodorovnými pruhy.
Aranžérky použily něžné zelené tapety s rostlinnými motivy. Sem tam
tenounkou stříbrnou nitku.
Výsledky přepečlivé práce teď
opravdu září. Celý prostor zkrásněl.
Díky. Přiblížili jsme se zase o kousek
ideálu milého domova. Díky, díky,
ještě jednou.
PS: Škola s dlouhým jménem je
nám teď ještě bližší, rádi přijdeme
nejen jako žáci Univerzity třetího
věku, ale i na Dny otevřených dveří
a jiné zajímavé příležitosti.
Irena Holoubková,
obyvatelka Domu klidného stáří

Přízemí zůstalo funkční pro nástěnky s různými programy, ozdobnými výtvory a fotografiemi ze života obyvatel. V prvním poschodí, kde
byly stěny v základní barvě oranžové a žluté, docílila děvčata použitím
různě vystřihovaných tapet s drobným i větším vzorem, zajímavého
výsledku. Jako by do prostoru vnika-

sebe přesvědčit, že s ubývajícím
měsícem ubylo alespoň pár našich
nadnormativních tukových buněk.
Tak se to přece říká, ne?
Srpeček se dívá a čeká, kdy zmenšenými oděvy postižené dámy vezmou v úvahu, že na příhodném místě stále stojí lednice s mrazákem.
Jako by, na rozdíl od mnohých jiných, věděl, že úhlavním nepřítelem
šatníku není on, chudáček na obloze držící jednou výkrmnou a jindy
redukční dietu, ale především naše
vlastní chuťové buňky.
Před mnoha lety se kuchařka jednoho hotelu v N. B. postavila před
zrcadlem. Výsledkem nebyl obdiv
vlastních kvalit, ale naopak kritické
zhodnocení toho, co zrcadlo prozradilo. Zákonitě došla k rozhodnutí
upravit si figuru do původního stavu.
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Tedy štíhlého. Bude jíst menší porce!
A ona to dokázala! Tedy, abychom
si rozuměli, dokázala naložit si malou porci. K obědu si na dezertní
talířek naservírovala jedno kolečko
houskového knedlíku, docela malý
kousíček masa a tři lžičky svíčkové.
To, podle vyjádření tehdejšího ředitele hotelu pana Petra M., zopakovala sedmkrát…a osobní váha opět
ukazovala pouze plusová čísla.
Z toho, vážené spolutrpitelky, vyplývá, že strava podávaná po malých dávkách v jakémkoli množství,
naše oděvy nenapraví a figura zůstane pouhým snem. Na měsíc se
nezlobte! Obdivujte jej, jako za mlada na randíčku. A především: s malým talířkem nechoďte sedmkrát!
Bohumila Málková,
Žďár nad Sázavou
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Kronika města
Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou
mělo ke dni 23. ledna 2014
celkem 21 643 občanů
přihlášených k trvalému
pobytu.
Ke dni 23. února 2015
mělo město Žďár nad Sázavou
celkem 21 597 občanů
přihlášených k trvalému pobytu.

Kultura/Kronika

Děti narozené v prosinci 2014
Matyáš Šmída
2. 12. ZR 5
Magdalena Kmentová 9. 12. ZR 2
Vanda Pešková
12. 12. ZR 7
Alex Hájek
17. 12. ZR 3
Aneta Bednaříková
23. 12. ZR 4
Michaela Pikulová
25. 12. ZR 6
Lukáš Klíma
26. 12. ZR 3
Matěj Lorenc
27. 12. ZR 1
Jan Mokrý
30. 12. ZR 2
Děti narozené v říjnu 2014
(dodatek)

Nikola Balvínová

8. 10. ZR 1

Životní jubilea v březnu 2015
Zdenka Sukupová 1. 3. 93 let ZR 6
Josef Mucha
7. 3. 90 let ZR 5
Věra Chaloupková 8. 3. 90 let ZR 5
Růžena Kolouchová 8. 3. 94 let ZR 3
Otakar Kovář
8. 3. 91 let ZR 1
Anežka Kubátová 10. 3. 92 let ZR 3
Drahomíra Mičková 12. 3. 91 let ZR 4
Zdenka Endlová
13. 3. 85 let ZR 3
Miloslava Faltysová 14. 3. 80 let ZR 5
Marie Jičínská
21. 3. 91 let ZR 3
Bohumila Vejmělková25. 3. 90 let ZR 3
Božena Trávníčková 28. 3. 80 let ZR 1
Karel Jadrný
30. 3. 85 let ZR 4

Děti narozené v listopadu 2014
(dodatek)

Eliška Horníčková
Vít Horníček
Zuzana Junová

23. 11. ZR 3
23. 11. ZR 3
23. 11. ZR 1

Srdečně gratulujeme!
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