
Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Foto z divadelního představení Zelňačka Foto: Nikola Adlerová

Foto: Nikola Adlerová

Žďárští ochotníci se v  březnu 
zúčastnili 54. ročníku krajské 
soutěžní přehlídky amatérských 
divadel Třešťské divadelní jaro, 
a to hned se dvěma inscenacemi. 
V  konkurenci třinácti soutěžních 
představení obstál Divadelní 
spolek Žďár nad Sázavou na  vý-
bornou.

Komedie z  učitelského prostředí 
s příznačným názvem Sborovna zís-
kala následující čestná uznání: Ivan 
Kyncl za  scénu a  Marie Blažíčková 
za herecký výkon. Nejvyšší ocenění 
za herecký výkon pak získala Marie 
Nosková. Sborovna byla také oceně-
na jako nejúspěšnější divácké před-
stavení této přehlídky. 

Žďárský ochotnický soubor, který 
byl v  loňském roce právě z  Třeště 
nominován do  programu národní 
přehlídky s  inscenací Smoljakovy 
Hymny aneb Urfidlovačky, nezůstal 
své pověsti nic dlužen ani letos. Se 
známou a  na  ochotnických jeviš-
tích často hranou komedií Zelňačka 
získal soubor hlavní cenu poroty 

Tradice pašijové hry se ve  ven-
kovní podobě ve Žďáře odehrává 
pravidelně již od roku 1998. Před-
tím se ve městě ještě několik se-
zón hrály pašije v kostele.

V  letošním roce byla pašijová 
hra v  areálu na  Libušíně zrušena 
po  čtvrté, a  to opět kvůli nepřízni 
počasí. „Nejen Žďár, ale i  další místa 
naší republiky zasáhly sněhové pře-
háňky. V  takových podmínkách jsme 
nebyli schopni hru odehrát, tak aby 
byla bezpečná pro herce a hlavně pro 
diváky,“ sdělil za  organizátory La-
dislav Bárta. „Prostředí pro techniku 

spojenou s  nominací na  divadelní 
piknik Volyně. Mimo to převzal Jan 
Krška čestné uznání za  režii. Cenu 
za  nejlepší scénu získal Ivan Kyncl, 
který si odnesl i  cenu za  herecký 
výkon. Další cenu za herecký výkon 
obdržel také Jaroslav Buček. „Hra 
Reného Falleta Zelňačka v  podání 
Divadelního spolku Žďár nad Sáza-
vou byla divadlem vysokých kvalit jak 

je velmi nestabilní a na některé části, 
i přes veškerou snahu, působilo dešti-
vé počasí už od soboty, kdy jsme celý 
areál na pašijovou hru připravili. Bylo 
to těžké rozhodování, ale musíme 
s pokorou přijmout i nepříjemné situ-
ace! Termín příštích pašijí je tedy až 
úterý 22. března 2016,” doplnil Bárta.

Ve venkovní inscenaci pašijové hry 
mělo vystoupit přes dvě stovky dob-
rovolných herců z  řad Biskupského 
gymnázia a římskokatolické farnosti. 
Přípravy na  tuto událost probíhaly 
prakticky v průběhu celého roku. Šlo 
především o údržbu kulis a kostýmů. 

„Zhruba dva měsíce před samotným 
vystoupením se vždy schází organi-
zační výbor a  následně se začíná se 
zkouškami,“ upřesnil Bárta.

(red)

v  režii, tak ve  scénografii i  v  herecké 
složce,“ zhodnotil výkon divadelní-
ho spolku předseda poroty Ladislav 
Vrchovský.

Dalšího úspěchu dosáhli žďárští 
ochotníci na  16. ročníku festivalu 
Pohádkový mlejnek, který se konal 
na konci března ve Žďáře nad Sáza-
vou. Více na straně 14.

(red)
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Foto: archivNávrh nové fasády mateřské školy

Odbor rozvoje a  územního plá-
nování městského úřadu v  sou-
časné době připravuje vyhlášení 
výběrového řízení na dodavatele 
plánované stavební úpravy ma-
teřské školy Vysočánek. 

„Veřejná zakázka bude vyhlášena 
začátkem května letošního roku. 
Dodavatel stavby by měl být vybrán 
do  konce června, protože se jedná 
o akci, která musí být realizována ještě 
do  konce letošního roku,“ sdělil pra-
covník odboru rozvoje a  územního 
plánování Petr Fuksa.

Projektová dokumentace řeší sta-
vební úpravy objektu mateřské ško-
ly v rámci žádosti o dotaci ze Státní-
ho fondu životního prostředí. Jedná 

se o energetické úpravy, a to zatep-
lení obvodového pláště kontaktním 
zateplovacím systémem se silikono-
vou probarvenou omítkou. Dalšími 
opatřeními jsou zateplení ploché 
střechy zádveří a  zateplení stávají-
cího půdního prostoru. Na  objektu 
mateřské školy budou dále vyměně-
ny také původní prosklené plochy 
ze sklobetonových tvárnic (luxfer) 
a vyměněna bude i vstupní proskle-
ná stěna. 

Žádost o  dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí byla městem 
podána 16. března 2015. Celkové 
náklady, včetně projektové do-
kumentace, energetického audi-
tu a  stavebního dozoru, dosahují 
částky přibližně 2 miliony 754 tisíc 

korun. „Pokud budou uznány veš-
keré způsobilé výdaje v  naší žádosti, 
měli bychom šanci získat až 2 milio-
ny 222  tisíc korun. Způsobilé výdaje 
budou pravděpodobně pracovníky 
Státního fonfu životního prostředí ješ-
tě upraveny. Teprve z  této upravené 
částky všech způsobilých výdajů bude 
následně vypočítána 90% dotace,“ 
sdělila pracovnice odboru rozvoje 
a  územního plánování Ilona Vráb-
lová. Informace o finální výši dotace 
by měla být známá do konce dubna. 

Autorem návrhu fasády mateřské 
školy Vysočánek je Jan Vince, (VINCE 
WEB/DESIGN/STUDIO). Projekt a  ná-
vrh zateplení fasády mateřské školy 
byly předloženy k odsouhlasení čle-
nům komise rozvoje a životního pro-
středí a  zabývala se jimi i  pracovní 
skupina pro architektonický dohled. 
Realizace stavby, za  předpokladu, 
že město získá požadovanou dota-
ci, by měla být zahájena v  červnu 
a  dokončena v  průběhu října 2015. 
Vzhledem k tomu, že stavební práce 
budou probíhat pouze na  venkov-
ním plášti budovy, nemělo by dojít 
k výraznému omezení provozu ma-
teřské školy.

(red)

Město usiluje o získání dotace pro mateřskou školu Vysočánek

Slovo místostarosty města Josefa Klementa
Vážení spoluobčané,
první dubnové dny nám ukázaly, jak aprílově se dokáže chovat příroda na Vysočině.
Nevyzpytatelné počasí se letos bohužel podepsalo i na akci, kterou město každoročně pod-
poruje a navštěvuje ji několik tisíc diváků z celého okolí. Žďárské pašijové hry se pro nepřízeň 
počasí nemohly uskutečnit, ač více než dvě stovky herců a pořadatelů vzorně připravily kulisy 
a scénu. O to více se budeme těšit na tuto rozsahem ojedinělou akci příští rok.

Jako garant školství a sportu ve městě mám velkou radost z mezinárodního projektu žďárského gymnázia Erasmus+, 
který reflektuje potřebu cyklodopravy ve městě. Bylo mi ctí přiblížit studentům sedmi okolních států projekt EuroVe-
lo, který řeší trasování cyklistických stezek v evropském rámci. Naší snahou je, aby jedna ze čtyř tras, které protínají 
naši republiku, vedla přes Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s kolegy z Nového Města na Moravě a Velkého Meziříčí se 
tím snažíme podpořit turistický a sportovní život celého regionu. Sport jsme se dále rozhodli podpořit i tím, že jsme 
rozdělili jeden milion korun pro dospělé sportovce. Chceme, aby naše mládež měla v dospělých vzory a věděla, že 
sport zahrnuje všechny věkové skupiny.

Snažíme se dívat nejen do  budoucna, ale vážit si i  památek a  minulosti. Letos nás čeká připomenutí 70. výročí 
od ukončení druhé světové války. Město připravuje přijetí hostů ze států, jejichž obyvatelé se podíleli na osvobození 
našeho kraje. Sám znám válku jen z vyprávění svého otce a prarodičů, dobře si však uvědomuji, že nám nemůže být 
lhostejná situace v zemích, kde se válčí, na východě Evropy, na Blízkém východě i jinde ve světě. Je třeba si tato dů-
ležitá výročí připomínat, aby byla mementem a vztyčeným prstem, aby se hrůzy války a totality nikdy neopakovaly.

Josef Klement, místostarosta města 
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Na  začátku dubna 2015 zahájila 
svoji činnost pracovní skupina 
pro zatraktivnění městské hro-
madné dopravy (MHD), která 
byla zřízena starostou města 
Zdeňkem Navrátilem.

„Cílem pracovní skupiny je zlepšit fun-
gování MHD včetně jejího možného 
zapojení do  integrovaných doprav-
ních systémů tak, aby byla moderní, 
atraktivní a  plnohodnotnou službou 
pro všechny obyvatele Žďáru nad Sá-
zavou a  návštěvníky města,“ sdělil 
starosta města Zdeněk Navrátil.

Členy pracovní skupiny, mimo zá-
stupců odboru dopravy, odboru 
komunálních služeb a  společnosti 

ZDAR, a. s. jako provozovatele MHD, 
jsou radní Martin Mrkos a Radek Zle-
sák, dále docent Pavel Drdla z  Do-
pravní fakulty Jana Pernera Univer-
zity Pardubice, který je obyvatelem 
Žďáru nad Sázavou a  problema-
tice žďárské MHD se dlouhodobě 
věnuje.

Spolupráce s občany

Pracovní skupina pro zatraktivně-
ní městské hromadné dopravy by 
ráda  spolupracovala také s občany. 
„Po  celou dobu fungování skupiny 
bude aktivní email mhd@zdarns.cz, 
kam mohou občané města zasílat 
své podněty a  připomínky k  MHD 
ve  Žďáře,“ doplnil Zdeněk Navrátil. 

Své podněty a  připomínky mohou 
občané v  obálkách označených 
MHD odevzdávat také v informační 
kanceláři městského úřadu. Řadu 
informací a  podkladů ke  žďárské 
městské hromadné dopravě lze 
najít na  adresách www.zdar.cz 
a www.mhdzr.xf.cz

V  průběhu dubna bude pracovní 
skupina pro žďárskou MHD identifi-
kovat stávající silné a  slabé stránky 
či budoucí příležitosti a  rizika. „Uví-
táme, pokud již k  dubnovému pro-
gramu zašlou aktivní občané své po-
střehy a názory,“ sdělil člen pracovní 
skupiny, radní Martin Mrkos.

(red)

Zatraktivnění městské hromadné dopravy

Stavba první části silničního obchvatu byla zahájena
těžké nákladní dopravy,“ sdělil gene-
rální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Na stavbě se ve druhé části bude 
podílet také město Žďár nad Sáza-
vou, které přestaví místní komunika-
ci v trase budoucího obchvatu mezi 
ulicemi Brněnská a Jamská, aby spl-
ňovala parametry silnice první třídy. 
Úsek řešený městem je dlouhý 618 
metrů. Konkrétně se jedná o  úsek 
od  křižovatky na  ulici Brněnská 
po  sjezd u  regulační stanice plynu. 
Komunikace bude po  provedení 
stavebních úprav předána ŘSD a ve-
dena jako silnice první třídy. Město 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) 
zahájilo ve  čtvrtek 2. dubna 2015 
výstavbu silnice I/19 Žďár nad Sá-
zavou – Mělkovice. Předpokládaná 
cena stavby je 49 milionů korun.

Navržená stavba zajišťuje převedení 
tranzitní dopravy na  silnici I/19 ze 
zastavěné části města do okrajových 
částí navazujících na průmyslové ob-
lasti, stávající i  výhledové. „Pozitivní 
dopady nové trasy lze spatřovat přede-
vším ve zvýšení bezpečnosti silniční do-
pravy a zlepšení dopravní obslužnosti. 
Zároveň dojde k výraznému odlehčení 
zátěže stávající zástavby od  průjezdu 

naopak získá do majetku celou No-
voměstskou ulici. Předpokládané 
náklady stavby zajišťované městem 
jsou 8,5 milionu korun. Městský 
úřad v současné době zajišťuje pří-
slušná správní povolení a podklady 
pro výběrové řízení na  dodavatele 
stavby. (red)

Centrum města
Jak by mělo vypadat centrum našeho města a co vám nyní chybí.

Datum: středa 6. května 2015, 17 hodin

Pořádá město Žďár nad Sázavou . Změna programu vyhrazena.

Místo konání: Velká zasedací místnost, Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou

Program: Představení projektu „Navazující prostor nám. Republiky“
 - Ing. Irena Škodová

Vizualizace projektu s výkladem autorů
 - Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Ing. arch. Petr Mutina

Vize centra města
 - Ing. arch Martin Zezula, Ing. Roman Bukáček

ZZapojte se do diskuze o budoucnosti centra našeho města.

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ duben 2015 Aktuality



4

hajícího dotačního programu,“ sdělil 
pracovník odboru rozvoje a  územní-
ho plánování Petr Fuksa. První dotač-
ní možnost se městu naskytla v  roce 
2011, ale akce měla jen velmi nízké 
uznatelné náklady. Další možnost 
se pak objevila v  prosinci 2013, kdy 
Státní fond životního prostředí schvá-
lil městu dotaci z  programu Zeleň 
do měst a jejich okolí. „Celkem má být 
v parku revitalizováno přibližně 22 tisíc 

Příprava revitalizace stávajícího par-
ku na  Strojírenské ulici, kterému se 
ve Žďáře neříká jinak než park U Ivana, 
začala již v roce 2010. „Záměrem měs-
ta bylo mít připravený projekt, který se 
bude zabývat rekonstrukcí starých dláž-
děných ploch kolem památníku se so-
chou rudoarmějce a  pomníku obětem 
2. světové války, včetně cest v  parku, 
ale také připravit se na  možnost získat 
finanční prostředky z  některého probí-

metrů čtverečních, mají být vystavěny 
nové zpevněné plochy, umístěny nové 
odpadkové koše, lavičky a  osvětlení. 
Vysázeno má být 33 nových stromů 
a 172 keřů,“ sdělila Ilona Vráblová, pra-
covnice odboru rozvoje a územního 
plánování, která je zároveň garantem 
žádosti o  dotaci. Stavbu, která běží 
od 4. února 2015, na základě výběro-
vého řízení na dodavatele provádí fir-
ma STAREDO spol. s.r.o., Nové Město 
na  Moravě.  Stavba by pak měla být 
hotová do konce října letošního roku. 
Celkové náklady činí 5,4 milionu ko-
run včetně DPH. 

V  současné době probíhají jedná-
ní nad úpravou stávajícího projektu 
s  pracovní skupinou „Park U  Ivana“. 
Předsedkyní pracovní skupiny je za-
stupitelka města Lucie Zemanová. 
Jedním z  diskutovaných bodů v  pro-
jektu je možnost umístění nového 
vodního prvku, a to části otevřeného 
potoka, který je napojen na kanaliza-
ci, jež odvádí pod parkem vodu z Vel-
kého žďárského rybníka.  (red)

Foto: Nikola AdlerováPark U Ivana

Revitalizace parku na Strojírenské ulici

Důležitou součástí fungování města 
v  poskytování služeb zdravotního, 
sociálního, kulturního nebo spor-
tovního charakteru jsou jeho pří-
spěvkové organizace. 

Vedení města chystá zavést koncep-
ci jednotné platformy řízení, která 
umožní průběžné a otevřené nahlíže-
ní do  fungování a  ekonomiky těchto 
organizací. „Budeme komunikovat 
s managementem příspěvkových orga-
nizací nejen o implementaci systému IT 
technologií, chceme mít dobrý přehled 
o  fungování každé z  nich. Ne jenom 
od  stolu skrze účetní závěrky a  výroční 
zprávy, ale naživo, přímo v  provozu,“ 
sdělil starosta města Zdeněk Navrátil.

V  pondělí 16. března 2015 přišla 
na  řadu poliklinika. Starosta Navrátil, 

místostarosta Klement a  radní Černý, 
jako zástupci zřizovatele, diskutovali 
s  ředitelem Zrůstem o  stavu a  bu-
doucnosti naší „malé nemocnice“. 
Ta má za sebou nelehké období, kdy 
bylo třeba vyrovnat nepříznivý stav 
hospodaření i  zanedbanou úroveň 
vedení účetnictví organizace. Z úst ře-
ditele polikliniky zaznělo, že již v roce 
2010 a 2011 pomohla kontrola hospo-
daření, která odhalila první nedostat-
ky. Bohužel v té době to nikdo z města 
neřešil. O tété záležitosti jsem i něko-
likrát hovořil na  radě města. Myslím, 
že je třeba podívat se na kontrolní me-
chanizmy města, přiznal Zrůst. 

Co ale vedení města v  minulých 
letech rozhodně nelze upřít je mi-
mořádná výše investičních dotací 
do  polikliniky, které za  poslední čtyři 
roky přesáhly 14 milionů korun. „To 
umožnilo zrealizovat náročné rekon-
strukční projekty, jako je bufet, Srdíčko 
nebo výtahy,“ sdělil ředitel polikliniky 
Michal Hubert Zrůst. „Podařilo se, ale 
i  mnoho užitečných zlepšení bez nut-
nosti velkých investic, které ale zřetelně 
zvýšily komfort pro naše klienty. Barev-
ný orientační systém pater, pobočka 
VZP, bankomat a  další,“ doplnil Zrůst. 

Představitelé města na poliklinice dis-
kutovali také o dalším rozvoji. „Shodli 
jsme se, že v našem městě není aktuální 
změna vlastnictví, jak k tomu nedávno 
došlo ve  Velkém Meziříčí,“ uvedl sta-
rosta města Zdeněk Navrátil v  sou-
vislosti s  nabídkami od  soukromých 
investorů.

Jedinou výhradu měli představite-
lé města k fungování Lékařské služby 
první pomoci (LSPP), jejíž provoz platí 
město v plné výši částkou 1 milion 670 
tisíc ročně. „Před nedávnem jsme se 
po zasedání rady města společně vydali 
ve večerních hodinách na obhlídku LSPP 
a bohužel jsme zjistili, že službu konající 
lékař není trvale přítomen v prostorách 
pohotovosti, jak mu ukládá pracovní 
smlouva, a  že to není poprvé,“ zreka-
pituloval radní Radek Černý. „Ředitel 
Zrůst přijal opatření, aby k  podobným 
selháním jednotlivců nedocházelo, pro-
tože prozatím panuje všeobecná shoda 
o zachování LSPP pro naše občany,“ do-
plnil Černý.

Poliklinika slaví letos 30 let své exi-
stence. Podle slov vedení města je 
v  dobré kondici a  má všechny před-
poklady k mnoha dalším letům solidní 
služby občanům. rrč 

Foto: archivSetkání na poliklinice

Příspěvkové organizace jsou důležitou součástí fungování města
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Žďárská pošta v novém kabátě je od dubna opět v provozu

Podnikejte ve městě: Nabídka volných nemovitostí k pronájmu

Česká pošta se snaží přeměňovat 
své pobočky na moderní kontaktní 
místa, která budou důstojným pro-
středím pro vyřízení poštovních 
záležitostí.

Ve středu 1. dubna 2015 byla otevře-
na zrekonstruovaná pošta Žďár nad 
Sázavou 1, jejíž přeměna byla zaháje-
na začátkem prosince loňského roku 
a byla rozdělena na dvě fáze. V první 
etapě probíhala přestavba části pošty 
napravo od  hlavních dveří, kde byly 
umístěny P. O. Boxy. Nově zde vznikly 
dvě specializované přepážky. Druhá 
fáze rekonstrukce pak začala v  roce 
2015, kdy se proměny dočkala hlav-
ní hala. Přepážky jsou nyní umístěny 
pouze v přízemí a klienti České pošty 

DM Centrum 

Nabízíme pronájem části prostor sloužících k  podnikání v  objektu DM Centra 
na náměstí Republiky 1785/49 ve Žďáře nad Sázavou. Tento prostor je vhodný 
k provozování obchodní činnosti. Celková výměra je 88,94 m2. Prostor se v sou-
časné době skládá ze dvou místností ve výměře 44,86 m2 a 44,08 m2.
Písemné reakce případných zájemců přijímá v  zalepených obálkách, výrazně 
označených číslem záměru s uvedením jména a adresy zájemce, sekretariát sta-
rosty na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou. Zájemce v přihlášce uvede na-
bídku výše nájemného za užívání prostor.
Další volné prostory k pronájmu jsou: Radniční restaurant, kanceláře na ulici Dol-
ní a prostory k podnikání v AZ Centru na Nádražní ulici.
Pro více informací o pronájmu těchto nemovitosti se obraťte na kontaktní osobu, 
kterou je Vladimír Neuman, tel. 566 688 135.

(red)

nemusí kvůli vyřízení svých záležitostí 
vystupovat do  prvního patra. Z  toho 
se do  přízemí přestěhovali také ve-
doucí pošty a  vedoucí směny. „Aktu-
ální případné problémy, například delší 
čekací dobu z důvodu velkého množství 
zákazníků, tak budou moci řešit přímo 
na  místě,“ uvedl Matyáš Vitík, ředitel 
odboru komunikace České pošty.

Počet přepážek se snížil z jedenácti 
na  sedm, ale počet zaměstnanců zů-
stal oproti původnímu stavu nezmě-
něn. Obsluha klientů pošty bude po-
kračovat ve stejném rozsahu jako před 
rekonstrukcí. V  souvislosti s  ukon-
čením rekonstrukce pošty se Česká 
pošta s  představiteli města Žďár nad 
Sázavou dohodla na změně hodin pro 
veřejnost. Od 1. dubna 2015 je poboč-

ka otevřena v  pracovní dny od  8.00 
do 18.00 hodin, namísto dosavadního 
začátku v  7.30. V  sobotu pak od  8.00 
do  12.00 hodin. „Důvodem úpravy je 
velmi malý počet klientů v  dosavadní 
ranní půlhodině, a  také provozní důvo-
dy pošty. Pokud by se situace v  počtu 
klientů změnila, je Česká pošta připrave-
na diskutovat o změně hodin pro veřej-
nost,“ doplnil Matyáš Vitík. (red)

(foto: Matyáš Vitík)

Vícejazyčné sady propagačních 
materiálů Poznej aktivně Žďársko 
propagují zejména nový volno-
časový areál Pilák, provozovaný 
městskou příspěvkovou organizací 
Sportis.

Jedná se o  sadu osmi tematických 
skládaček a dvou map. Čtyři skládač-
ky jsou zaměřeny na Pilák a další čtyři 
materiály pak propagují aktivity ces-
tovního ruchu v  okolí našeho města. 
Jsou rozděleny podle jednotlivých té-
mat. Poznej aktivně Žďársko: s dětmi, 
za  plastikami Michala Olšiaka, měs-
to Žďár nad Sázavou a  za  přírodou. 
Mapy jsou vyhotoveny ve  dvou pro-
vedeních. První je zaměřena na  letní 

sezonu s  vyznačenými turistickými 
trasami a  cyklotrasami, s  důrazem 
na  Santiniho cyklotrasu, druhá mapa  
obsahuje přehled udržovaných lyžař-
ských tratí v okolí města. 

Sady propagačních materiálů byly 
vyrobeny v  celkovém nákladu 20 ti-
síc kusů, a  to ve  výši 702 tisíc korun. 
Vydání propagačních materiálů bylo 
finančně podpořeno z  Evropského 
fondu pro regionální rozvoj prostřed-
nictvím Regionálního operačního 
programu Jihovýchod. Dotace činila 
85 % z  celkové částky, tedy 597 tisíc 
korun. Propagační materiály jsou nyní 
zdarma k  dispozici ve  vstupním pro-
storu městského úřadu, v  zařízeních 

města spravovaných příspěvkovou 
organizací Sportis, dále ve  žďárském 
informačním centru a  informačních 
centrech v okolních městech. Materi-
ály budou předány také příspěvkové 
organizaci Kraje Vysočina, Vysočina 
Tourism, pro prezentaci na  zahra-
ničních veletrzích cestovního ruchu, 
Regionálnímu informačnímu cent-
ru CzechTourism v  Praze a  českým 
centrům zřízeným ministerstvem za-
hraničních věcí v  Berlíně, Bratislavě, 
Varšavě a ve Vídni. 

(red)

Město vydalo propagační materiály Poznej aktivně Žďársko
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Jako třetí se vám, čtenářům dubno-
vého zpravodaje, představuje odbor 
životního prostředí. Kanceláře toho-
to odboru se nacházejí v tzv. „krčku“, 
tedy v mezipatře mezi 3. a 4. poscho-
dím, v  místě bývalého průchodu 
do  horní budovy, původně okresní-
ho úřadu.

Odbor životního prostředí (ŽP) zajišťuje 
ve 100% výkon přenesené působnosti, 
tedy výkon státní správy, a  to agend, 
které původně vykonával okresní úřad. 
Po jeho zániku 31. prosince 2002 přešly 
agendy vykonávané na  základě usta-
novení jednotlivých složkových zákonů 
na úseku ŽP na pověřené obce s  rozší-
řenou působností (ORP) a tedy i na náš 
městský úřad. Odbor ŽP zajišťuje výkon 
státní správy v oblasti ŽP na území ce-
lého ORP, tedy pro 48 obcí správního 
obvodu, na  katastrální výměře přibliž-
ně 46 hektarů. Chod odboru a  výkon 
povinností zajišťuje celkem devět za-
městnanců. Jde o  výkon státní správy 
především v oblastech vodního hospo-
dářství, lesnictví, myslivosti, rybářství, 
ovzduší, odpadů, ochrany přírody a kra-
jiny a  v  neposlední řadě též v  oblasti 
ochrany zemědělského půdního fondu. 
Řeší také problematiku rostlinolékařské 
péče, týrání zvířat, veteriny a  včelstev. 
Obecně se dá říci, že na  odboru ŽP se 
vydávají povolení k činnostem v intervi-
lánech obcí i ve volné krajině, které mo-
hou mít vliv na přírodu a které jsou tak-
to definovány v jednotlivých zákonech. 

Vodní hospodářství
Na tomto pracovišti, které má dva pra-
covníky, je vykonávána činnost speciál-
ního stavebního úřadu, který povoluje 
stavby vodních děl a  nakládání s  vo-
dami s  těmito stavbami souvisejícími. 
To znamená, že kdo chce např. pomocí 
čerpadla odebírat vodu ze své studny, 
z  vodního toku nebo z  rybníka, musí 
vlastnit povolení vodoprávního úřadu. 
Voda není předmětem vlastnictví, do-
kud není odebrána, nakládání s  ní je 
tedy regulováno. Dále se vyjadřujeme 
ke všem lidským činnostem a aktivitám 
definovaným zákonem, které mohou 
ovlivnit jakost povrchových či podzem-
ních vod, nebo ovlivnit vodní poměry. 
Vodoprávní úřad je také povodňovým 
orgánem v době mimo povodeň a do-
zírá i na to, jak jednotlivé subjekty dodr-
žují ustanovení vodního zákona.

Lesy
Jak bylo již řečeno, jde opravdu čis-
tě o  výkon státní správy a  není tedy 
v  naší kompetenci správa městských 
lesů a hospodářská činnost s nimi sou-
visející. Na tomto pracovišti se povolují 

těžby pro lesy do 50 ha, výjimky ze zá-
konných ustanovení, zajišťuje se zpra-
cování lesních hospodářských osnov, 
pověřují se zde licencovaní odborníci, 
lesní hospodáři, kteří zajišťují vlastníku 
odbornou úroveň hospodaření v  lese 
a realizují platby s tím spojené. Vykoná-
váme zde přímo či prostřednictvím od-
borných lesních hospodářů dozor nad 
všemi vlastníky lesů v ORP, jak dodržují 
ustanovení zákona, především s  cílem 
ochránit jejich majetek a  majetky sou-
sední před škodami způsobenými škod-
livými činiteli.

Myslivost
Výkon státní správy myslivosti je spe-
cifickou oblastí, se kterou běžný občan 
Žďáru nepřijde přímo do  styku. Naši-
mi klienty v  této oblasti jsou uživatelé 
a držitelé honiteb, myslivečtí hospodáři 
a  řadoví myslivci. Na  tomto pracovišti 
se uznávají honitby, tedy území, na kte-
rých jednotlivÍ uživatelé honiteb mo-
hou vykonávat právo myslivosti, tj. re-
alizovat právo a povinnost zvěř chránit, 
cílevědomě chovat a lovit tak, aby byla 
zachována rovnováha mezi stavy zvěře 
a prostředím. Rozhoduje se zde o usta-
novování mysliveckých stráží, vydávají 
se lovecké lístky, přebírají se plány lovu 
a  schvalují jejich změny, rozhoduje se 
o případném snížení stavů zvěře, v odů-
vodněných případech se povoluje lov 
mimo dobu lovu či na  nehonebních 
pozemcích. Provádí se dozor, jak jed-
notlivé zúčastněné osoby plní zákonné 
povinnosti.

Rybářství
Na  úseku rybářství je naše agenda za-
měřena především na  vydávání rybář-
ských lístků pro dospělé i děti na dobu 
1, 3 nebo 10 let, kteří mají trvalý pobyt 
v našem správním obvodu. Lístky vydá-
váme zpravidla na počkání po předlože-
ní dokladu o  získané kvalifikaci. Pokud 
rybáři nedodržují legislativně zakotve-
ná pravidla, jsou na  tomto pracovišti 
projednávány přestupky. Rovněž zde 
ustanovujeme rybářské stráže, které 
dbají na dodržování předpisů.

Ovzduší
Tato agenda obsahuje především vy-
dávání závazných stanovisek k  jed-
notlivým záměrům a  činnostem, které 
jsou vnímány jako činnosti znečišťující 
ovzduší, pokud jsou takto označeny zá-
konem. V praxi jde o stanovení omezu-
jících podmínek s  cílem minimalizovat 
negativní dopady na  ŽP u  nevyjme-
novaných stacionárních zdrojů (kotel, 
kamna, krby, atd.). Vyjmenované zdro-
je znečišťující ovzduší (velké kotelny, 
technologie zpracování kovů, plastů, 

odpadů) jsou v  kompetenci krajského 
úřadu. Snažíme se rovněž (byť je zákon 
v tomto ohledu značně nedokonalý) ře-
šit i případy nevhodného používání pa-
liv v  lokálních topeništích a  rodinných 
domech, které mají závažné dopady 
na lidské zdraví.

Zemědělský půdní fond
S  tímto pracovištěm přicházejí do  sty-
ku především projektanti a  investoři 
staveb na zemědělském půdním fondu 
(orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, 
ovocné sady a  trvalé travní porosty), 
k jejichž realizaci je nutný souhlas s od-
nětím půdy. Za tyto stavby, kde byl vy-
dán souhlas s odnětím půdy, je ve vět-
šině případů povinnost zaplatit odvod. 
Toto zpoplatnění je ekonomickým ná-
strojem ochrany zemědělské půdy, kte-
rá je základním přírodním bohatstvím 
naší země. Novela zákona od  1. dubna 
2015 zpoplatňuje i  stavby rodinných 
domů na  plochách určených k  tomuto 
účelu územním plánem. Nově jsou rov-
něž zpřísněny podmínky hospodaření 
na zemědělské půdě ve vztahu k vodní 
erozi, což je další z činností, na kterou se 
toto pracoviště zaměřuje.

Odpady
Zde se zabýváme zejména evidencí 
odpadů, vyjádřením ke stavbám a kon-
trolou. Eviduje se produkce a  nakládá-
ní s  odpady podnikatelských subjektů 
a  přeprava nebezpečných odpadů. Vy-
jadřujeme se v  územním a  stavebním 
řízení k  nakládání s  odpady, k  připra-
vovaným změnám výrobního proce-
su nebo výroby, které mají vliv na  na-
kládání s  odpady, a  ke  zřízení malých 
kompostáren. Kontrolujeme nakládání 
s odpady a plnění podmínek vyjádření. 
Naše kontrolní činnost ovšem nenahra-
zuje činnost České inspekce životního 
prostředí.

Ochrana přírody a krajiny
Občané přicházejí s  tímto pracovištěm 
do  styku nejvíce prostřednictvím žá-
dostí o  pokácení stromu podávaných 
vlastníkem pozemku. Povolení, které je 
třeba k pokácení vzrostlé zeleně, vydává 
toto pracoviště v  závažných případech 
po vyhodnocení funkčního a estetické-
ho významu dřeviny. Dále se vyjadřu-
jeme mimo CHKO Žďárské vrchy např. 
k  činnostem zasahujícím do  význam-
ných krajinných prvků, k  zalesnění ne-
lesních pozemků, povolujeme plantáže 
rychlerostoucích dřevin, dokumentuje-
me škody způsobené vybranými chrá-
něnými živočichy (zde vydra), za  které 
přísluší vlastníkům peněžité náhrady.

Odbor životního prostředí

Představujeme odbory městského úřadu – Odbor životního prostředí
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Rok se s rokem sešel a v knihovně opět proběhla Josefská noc
Pro připomenutí si organizátoři 

nachystali četbu z  předchozích knih 
spisovatele Trojánka. O tuto část pro-
gramu se postaraly tři členky dobro-
volnického sdružení Kambala. Autor 
sám říká, že kniha je určena všem, 
koho zajímá minulost Žďáru a  jeho 
obyvatel. Zaměstnanci knihovny 
během akce pohostili návštěvníky 
rautem z  domácích výrobků. Jako 
hudební doprovod v  závěru večera 
vystoupilo žďárské duo AMaTer. „Dív-
čí skupina přilákala na  páteční večer 
v knihovně i spoustu mladých lidí,“ do-
dala Drdlová. Celkově se akce účastni-
lo přes sedmdesát příznivců knihovny.

(red)

Stejně jako každý rok i letos v břez-
nu si městská knihovna ve  Žďáře 
nad Sázavou připomněla výročí 
úmrtí Matěje Josefa Sychry. Udá-
lost se již stala tradicí a nese název 
Josefská noc. V  pátek 20.  břez-
na 2015 tak mohli návštěvníci 
knihovny zůstat i po zavírací době 
a do půlnoci si užívat připraveného 
programu.

Památku 185. výročí úmrtí význam-
ného obrozeneckého spisovatele 
a  kněze Matěje Josefa Sychry uctili 
pracovníci knihovny spolu s  předsta-
viteli města na Zelené hoře již ve čtvr-
tek, kdy umístili na  hrob velikána 
věnec a  poklonili se jeho památce. 

V pátek se pak akce přesunula na Ha-
vlíčkovo náměstí do  prostor městské 
knihovny.

„Program Josefské noci je připrave-
ný tak, aby si každý, kdo se rozhodne 
strávit páteční večer v knihovně, vybral 
podle svého zájmu,“ uvedla knihovni-
ce Anna Drdlová. Součástí programu 
byla i  krátká prezentace života a  díla 
Matěje Josefa Sychry. Vrcholem ve-
čera pak bylo představení a následný 
křest nové knihy Učitel, kronikář, sbě-
ratel, bojovník…, jejíž autorem je Vla-
dimír Trojánek. Kniha je volným po-
kračováním cyklu z dílny Trojánka a je 
v  pořadí již čtvrtou knihou mapující 
historii Žďáru. Autor čerpá především 
z  písemností archivu kronikáře Fran-
tiška Mokrého. V  nově vydané knize 
se zájemci dočtou o  historii žďárské-
ho hokeje, fotbalu nebo kina. Kniha 
nezapomíná ani na  první spořitelny 
a záložny na území Žďáru nebo na ča-
rodějnické procesy. Knihu lze za  160 
korun zakoupit přímo v  prostorách 
žďárské knihovny.

Organizaci žďárské pouti zabezpe-
čuje každoročně odbor komunál-
ních služeb městského úřadu. 

O  výběru stánků a  atrakcí se jednalo 
již od konce předešlého roku. Koneč-
ný výběr atrakcí proběhl ale až kon-
cem března 2015. Atrakcí bude letos 
ve  městě téměř stovka, 42 velkých 
a  55 malých, stánků s  občerstvením 
a suvenýry pak přijede 200. „Návštěv-
níci na pouti letos opět najdou svoje ob-
líbené atrakce z dřívějška, visutý kolotoč, 
Extrem–Booster, adrenalinové atrakce 
katapult i  kyvadlo, ti menší návštěvníci 
pak jistě ocení tradiční labuťě, vodní člu-
ny, Aquazorbing nebo dětské jízdárny 
s  poníky,“ sdělila pracovnice odboru 
komunálních služeb Marie Šustrová.

Kancelář pořadatelů bude ve vcho-
du do zimního stadionu a od páteční-
ho odpoledne v ní bude stále někdo 
přítomen. Pouťová zábava se letos 
konat nebude. Mobilní toalety bu-
dou umístěny jak v  areálu stadionu, 
tak na poutním místě na Zelené hoře. 
„Jejich použití bude zdarma a  samo-
zřejmostí je i  průběžný servis,“ dodala 
Šustrová. Úklidová firma se potom po-
stará o každodenní úklid celého areá-

lu poutě a firma ODAS zajistí rozmís-
tění a vyvážení kontejnerů na odpad.

Atrakce budou letos provozovány již 
od úterý 12. května, ale pouze do 20.00 
hodin a zcela bez ozvučení. Ve středu 
13. května poběží atrakce také pouze 
do 20.00, ale už se občas městem roze-
zní první zvukové zkoušky při instalaci 
a přípravě na další dny. Ve čtvrtek ko-
lotoče pojedou ještě pouze do  20.30, 
ale již se vší hudební parádou. V pátek 
a sobotu se budete na pouti moci bavit 
s  hudbou až do  21.30 a  bez ozvučení 
pak až do půlnoci. V neděli se potom 
se žďárskou poutí zase na rok rozloučí-
me ve 21.00 hodin.

Dopravní omezení během poutě
V době od 11. května 2015 do 18.  květ-
na 2015 včetně budou z důvodu konání 
pouti uzavřena parkoviště u SportBaru 
a  vedle nové komunikace na  Klafar 
na  ulici Libušínská. „Žádáme občany, 
kteří využívají tato parkoviště, aby v uve-
dené době využili jiná parkoviště ve měs-
tě. Například plochu u  Domu kultury 
a centrální parkoviště,“ sdělila Šustrová. 
Nově bude také umožněno parkování 
na komunikaci z Libušína na Klafar, kte-
rá bude v době pouti neprůjezdná, ale 

pro chodce průchozí. „Upozorňujeme 
řidiče využívajících parkoviště u  Sport-
Baru na  nutnost vyklizení zmíněného 
prostoru do  pondělí 11. května 2015 
do  7.30  hodin,“ zdůraznila Šustrová. 
Dále bude v době od 10. do 18. květ-
na zakázán vjezd nákladních vozidel 
do  ulice Šípková a  do  částí ulic Libu-
šínská a  Studentská. Současně bude 
v  tuto dobu odkloněna také městská 
hromadná doprava (MHD) vedou-
cí ulicí Libušínskou na  ulici Dolní. 
V  době od  10.  května od  20.15  hodin 
do 18. května včetně bude zrušena za-
stávka MHD Libušínská. Jako náhradní 
zastávku pro linky č. 4A, 4B a 4C bude 
možno využívat zastávky Wonkova 
nebo Žižkova, Pro spoje č. 1, 7, 9, 11, 21, 
25 a 29 linky číslo 5 lze využít zastávku 
Havlíčkovo náměstí. (red)

Tradiční žďárská pouť je jednou z největších v republice

Foto: Uctění památky M. J. Sychry na Zelené 
hoře, Křest knihy při Josefské noci   (adl)

Foto: Radim Chlubna
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Grantový program: VOLNÝ ČAS 2015 

žadatel schválená 
dotace 

1. ROSKA, Žďár nad Sázavou 10 000 Kč 
2. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků o. s. 
klub Žďár nad Sázavou 10 000 Kč 

3. Sdružení rodičů onkologicky léčených dětí ONKA 16 000 Kč 
4. Klub endoprotéz, Žďár nad Sázavou 10 000 Kč 
5. Svaz tělesně postižených, MO, Žďár nad Sázavou 10 000 Kč 
6. Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Žďár nad Sáz. 10 000 Kč 
7. SPCCH – Klub kardiaků, Žďár nad Sázavou 10 000 Kč 
8. SPCCH – Klub respiriků, Žďár nad Sázavou 5 000 Kč 
9. SPCCH – klub diabetiků, Žďár nad Sázavou 10 000 Kč 
10. Územní organizace Svazu diabetiků, Žďár nad Sáz. 10 000 Kč 
11. Klub bechtěreviků, o.p.s. Žďár nad Sáz. 10 000 Kč 
12. SO nevidomých a slabozrakých, Žďár nad Sázavou 15 000 Kč 
13. Parkinson klub, Žďár nad Sázavou 9 800 Kč 
14. Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 5 000 Kč 
15. Český červený kříž, Žďár nad Sázavou 25 000 Kč 
16. Ječmínek, o.p.s. 19 700 Kč 
17. Asociace náhradních rodin ČR, místní klub Žďársko 15 000 Kč 
18. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí – klub Úsměv, Žďár nad Sázavou 25 000 Kč 

19. Římskokatolická farnost, Žďár nad Sáz. 2 16 000 Kč 
20. Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu, Žďár nad Sázavou 3 5 000 Kč 

21. KČT Žďár nad Sázavou 12 000 Kč 
22. Junák, přístav Racek, Žďár nad Sázavou 25 000 Kč 
23. DUHA, Alternativní zóna, Žďár nad Sáz. 25 000 Kč 
24. Orel jednota Žďár nad Sázavou 24 900 Kč 
25. Sdružení národopisných tanečních souborů 
Studánka Žďár nad Sázavou 25 000 Kč 

26. Modelové království, Žďár nad Sázavou 25 000 Kč 
27. Kolpingova rodina, Žďár nad Sázavou 25 000 Kč 
28. Kolpingovo dílo Čeké republiky z.s., Žďár nad Sáz. 15 000 Kč 
29. Handicap Sport Club, Velké Meziříčí, o.s. 10 000 Kč 
30. Sdružení AMBRA, Žďár nad Sázavou 16 600 Kč 
31. Rychlobruslařský klub Sportis Žďár nad Sáz. z.s. 10 000 Kč 
32. Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA  Praha 20 000 Kč 
33. TOM Tuláci 20 000 Kč 
Celkem 500 000 Kč 
Celkový počet žádostí: 33 
Počet schválených žádostí: 33 
 

Grantový program: KULTURA 2015 

žadatel schválená 
dotace 

1. C-VOX, Žďár nad Sázavou 16 900 Kč 
2. Sdružení národopisných tanečních 
souborů Studánka, Žďár nad Sázavou 19 400 Kč 

3. Jaroslav Šimek, Březí nad Oslavou 15 000 Kč 
4. SE.S.TA – Centrum choreografického 
rozvoje Praha 26 000 Kč 

5. Kolpingovo dílo ČR o.s., Žďár nad 
Sázavou 20 000 Kč 

6. Klub výtvarných umělců Horácka Žďár 
nad Sázavou 22 550 Kč 

7. SK AXIOM OrBiTt 14 000 Kč 
8. Divadelní spolek Žďár, o.s., Žďár nad Sáz. 36 782 Kč 
9. Orel jednota Žďár nad Sázavou 22 800 Kč 
10. Opera mladých - Jakub Pustina 18 000 Kč 
11. Pěvecký sbor Svatopluk, Žďár nad 
Sázavou 25 175 Kč 

12. FONS BMV, Žďár nad Sázavou 23 600 Kč 
13. Římskokatolická farnost Žďár nad 
Sázavou 1 21 600 Kč 

14. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OSTROV 
POHODY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 31 000 Kč 

15. Mgr. Milan Novák, Nové Veselí 17 000 Kč 
16. Erteple a Hmla, Žďár nad Sázavou 26 000 Kč 
17. Civic, Jámy 26 000 Kč 
18. Sportovní klub Batyskaf, Žďár nad 
Sázavou 20 000 Kč 

19. MUSICA SARENSIS, Žďár nad Sázavou 23 800 Kč 
20. Klub filatelistů Žďár nad Sázavou 14 000 Kč 
21. Českobratrská církev evangelická, 
Sázava 21 200 Kč 

22. Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o. 
Mokrá Horákov 18 500 Kč 

23. SE.S.TA Praha 26 000 Kč 
24. Žijeme Žďárem Žďár nad Sázavou 26 000 Kč 
25. Mgr. Lenka Šimo Žďár nad Sázavou 26 000 Kč 
26. DPS Žďáráček, Žďár nad Sázavou 24 693 Kč 
27. Ing. Pavlína Mokrá, Žďár nad Sázavou 18 000 Kč 
Celkem 600 000 Kč 
Celkový počet žádostí: 28 
Počet schválených žádostí: 27 
 

Vyhodnocení grantových programů KULTURA 2015 a VOLNÝ ČAS 
Rada města schválila 23. března 2015 poskytnutí finančních příspěvků z grantových programů KULTURA 2015 a VOLNÝ ČAS 
2015. Návrhy finančních dotací byly projednány a navrženy příslušnými komisemi rady města.
Cílem schválených dotací je podpora kulturních a volnočasových aktivit ve městě v letošním roce. (ošks)

Zastupitelstvo města schválilo 
na svém zasedání 26. března 2015 vy-
hlášení dotačního programu EDIČNÍ 
ČINNOST 2015 v  celkovém objemu 
60  tisíc korun. Cílem tohoto progra-
mu je vytvoření podmínek pro pod-
poru ediční, publikační a  propagační 
činnosti ve prospěch města.

Minimální výše poskytnuté dotace 
na jeden projekt je 10 tisíc korun, ma-
ximální 30 tisíc korun. Žádosti zpra-

cované ve dvou vyhotoveních budou 
přijímány osobně prostřednictvím po-
datelny městského úřadu nebo poš-
tou, a to od 27. dubna  do 30. května 
2015 (rozhodující je datum poštovní-
ho razítka). Žádosti je třeba odevzdat 
v  zalepené obálce označené dle po-
kynů ve vyhlášeném programu. Doru-
čené žádosti posoudí kulturní komise, 
která svůj návrh předloží radě města 
k projednání a schválení. S výsledkem 

tohoto procesu budou žadatelé se-
známeni písemně do 30. června 2015.  
Více informací o  tomto grantovém 
programu naleznete na  webových 
stránkách města www. zdarns. cz. Ga-
rantem programu je vedoucí odboru 
školství, kultury a  sportu Blanka Luč-
ková. Průběžné informace ke zpraco-
vání projektů poskytne Dana Hrstko-
vá, na tel. 566  688 133.

(red)

Grantový program EDIČNÍ ČINNOST 2015

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ duben 2015 Grantové programy
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Dračí Pilák
Závody dračích lodí na Pilské nádrži
7. června 2015

Muzejní noc
Noční prohlídka města se speciálním výkladem
5. června 2015

Den Žďáru
Kulturní akce pro všechny generace
6. června 2015  

Město Žďár nad Sázavou vás srdečně
zve na víkend plný zábavy.

Žďáráci pro Žďáráky

Den Žďáru

Nově sestavená komise rozvoje 
a  životního prostředí odstarto-
vala na  základě požadavků rady 
města řadu nových projektů. 

Těmi nejdůležitějšími jsou vytvoření 
vize a strategie města, zajištění kon-
cepce architektonického dohledu, 
zapojení občanů pomocí aplikace 
LepšíMísto.cz a hledání odborníků.

Nová komise rozvoje tak reaguje 
na  silnou kritiku občanů vůči chy-
bějící koncepci architektury i zasta-
ralou celkovou vizi a  strategii měs-
ta. Právě k  projektu nové strategie 
uspořádala komise veřejné pro-
jednávání, a  to společně s  jedním 

z  významných kritiků, uskupením 
Žijeme Žďárem. Pozvání na panelo-
vou diskuzi přijali skutečné špičky 
v  oboru, architekt Petr Klápště, Lu-
káš Hanus a  Vojtěch Černý. Hosté 
pak prezentovali reálné projekty za-
pojování občanů do tvorby strategií 
v  Praze, Liberci, Dobřanech a  dal-
ších městech. Tohoto projednávání 
se zúčastnila většina zastupitelů, 
pracovníci městského úřadu a  řada 
aktivních občanů. Z  projednává-
ní bylo jasné, že moderní přístupy 
mohou výrazně vylepšit výslednou 
vizi, která je právě o  lidech, kteří 
ve městě žijí. Ze setkání byl pořízen 
také videozáznam, který je dostup-
ný na internetu na serveru youtube.

„Nová strategie města je projekt, kte-
rý, při vší snaze, bude trvat zhruba celý 
jeden rok. Čeká nás několik veřejných 
projednávání s občany i  jednání s řa-
dou zajímavých skupin. Bylo by výbor-
né, pokud by se nám podařilo spojit 
místní odborníky se špičkami světo-
vého významu,“ sdělil Aleš Studený, 
předseda komise rozvoje města a ži-
votního prostředí. Nově vzniklá stra-
tegie by měla být společným dílem 
všech občanů ve  městě. „Měla by 
být i společným výsledkem pro všech-
ny zájmové skupiny, ať již politické či 
nikoli. Následně bude nutné nastavit 
systém, který zajistí její pravidelnou 
aktualizaci,“ doplnil Studený.

(red)

Komise rozvoje a životního prostředí odstartovala řadu nových projektů

cert za účasti mnoha dalších hostů, 
italského sboru Stella Alpina, Horác-
ké kapely, skupiny Exit rock, a  také 
žďárského operního pěvce Jakuba 
Pustiny. Dana Foralová,

ředitelka ZUŠ Františka Drdly

Pokud se v  letošním roce bude 
více mluvit o  Johannu Sebastia-
novi Bachovi a více hrát Bachovo 
dílo, není to náhodou.

V sobotu 21. března 2015 totiž uply-
nulo 330 let od  narození tohoto 
génia barokní hudby. V  úzké sou-
vislosti s tímto významným výročím 
navštívil dětský pěvecký sbor Žďá-
ráček v onen významný den sklada-
telovo působiště, německé město 
Lipsko, aby načerpal inspiraci, atmo-
sféru, ale i znalosti o Bachově životě 
a díle. Součástí návštěvy Lipska  byla 
také procházka městem a  prohlíd-

ka moderně pojatého skladatelova 
muzea. Vyvrcholením se stala však 
bezesporu návštěva koncertu v kos-
tele sv. Tomáše, zde je i  J. S. Bach 
pohřben, kde zazněla v podání špič-
kového lipského chlapeckého sboru 
Thomanerchor moteta skladatele 
k uctění jeho památky.

I  když v  letošním roce neslaví 
Žďáráček žádné kulaté výročí, chys-
tá se již nyní na  křest svého třetí-
ho CD. Pro tuto slavnostní akci byl 
vybrán termín 6. června 2015, kdy 
ve  večerních hodinách proběhne 
v Městském divadle slavnostní kon-

Johann Sebastian Bach a dětský pěvecký sbor Žďáráček

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ duben 2015 Aktuality
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Sportis informuje. Dračí Pilák a nová sezóna
Autokempink a Rekreační areál Pilák
V obou střediscích se od začátku dubna 
2015 připravují areály k otevření. Auto-
kempink se veřejnosti otevře 1. května 
2015 a Rekreační areál Pilák od 11. dub-
na 2015. „V  letošním roce připravujeme 
nově ve spolupráci s Windsurfing Clubem 
Velké Dářko závody Dračích lodí, které by 
měly proběhnout ve dvou termínech, a to 
Dračí Pilák od 6. do 8. června 2015 a Dračí 
lodě Velké Dářko od 27. do 30. srpna 2015,“ 
sdělil ředitel příspěvkové organizace 
Sportis Vladimír Kovařík.

Relaxační centrum
Nový Whirlpool bazén je veřejností 
hodnocen velmi pozitivně a  je i  hoj-
ně využíván. Město zainvestovalo tuto 
novou atrakci částkou 3 miliony korun, 
provozovatel po prvních třech měsících 
provozu vyhodnotil provozní náklady, 
které se podle propočtů pohybují okolo 
50 tisíc korun měsíčně. V  této souvis-
losti předložil provozovatel radě města 
na  začátku dubna materiál, ve  kterém 
navrhuje minimální zvýšení cen vstup-
ného o pět až deset korun ve vybraných 
kategoriích a  cen pro permanentky 
na pokrytí zvýšených provozních nákla-
dů. Do uzávěrky dubnového čísla zpra-
vodaje nebylo známo rozhodnutí rady 
města, to vám přineseme v příštím čísle. 

Na stránkách www.bazenzdar.cz může-
te sledovat aktuální změny.

Hotelový dům Morava
Byly dokončeny práce na výměně oken 
a v současnosti se celý objekt již zatep-
luje. Dále bude provedena rekonstrukce 
a zateplení střechy a na základě prove-
dené ankety již byla odsouhlasena pů-
vodní červenohnědá barva venkovní 
fasády. Předpokládaný termín ukončení 
prací je 30. června 2015.

Zimní stadion 
V pondělí 30. března 2015 byla ukonče-
na zimní sezóna 2014/2015. V současné 
době probíhají úklidové práce a opravy 
technologie a ostatního zařízení. Provo-
zovatel děkuje občanům za jejich přízeň 
a těší se na další sezónu, která by měla 
letos začít na začátku srpna.

Tenisové kurty
Začátkem dubna byly zahájeny práce 
na  tenisových kurtech. Byly provedeny 
nezbytné opravy a  příprava povrchů 
kurtů, aby mohla koncem dubna začít 
nová sezóna.
Více na www.sportispo.cz

vks

Pečovatelská služba provedla
v loňském roce bezmála sto tisíc úkonů
Pečovatelská služba je poskytována 
na území Žďáru nad Sázavou. 

Pomáháme uživatelům se zajištěním 
stravy formou nákupů a  dovoz obědů 
od dodavatele Agro Sázava. Obědy roz-
vážíme každý den i o víkendech a svát-
cích. Uživatelům, kteří potřebují pomoc 
druhé osoby, pomáháme s  chodem 
domácnosti a zvládáním péče o vlastní 
osobu. Doprovázíme je k lékaři, na úřa-
dy a  pomáháme jim se začleněním se 
do společnosti.
V  loňském roce provedla naše pečova-
telská služba bezmála sto tisíc úkonů. 
Podporujeme soběstačnost klientů 
za pomoci rodiny.

V našem městě provozujeme tři domy 
s pečovatelskou službou (DPS) na Libu-
šíně a jeden na Haškově ulici. V DPS Li-
bušínská 11 a  15 je nepřetržitý provoz, 
ve  zbytku jsou služby poskytovány jen 
v  pracovní dny, mimo rozvozu obědů. 
DPS jsou postupně, díky městu, rekon-
struovány, aby mohly svým obyvatelům 

zajistit lepší úroveň bydlení a služeb.
Oblíbenými aktivitami klientů jsou 

společné kondiční cvičení, cvičení pa-
měti, muzikoterapie a  Kavárna, kde se 
scházejí obyvatelé DPS a okolí. Pro uži-
vatele pořádáme pravidelné přednášky, 
besedy a  promítají se zajímavé doku-
menty z  cest. Provozujeme také Klub 
seniorů na Revoluční ulici, kde se senioři 
každé úterý setkávají. 

Snažíme se uživatelům zajistit tako-
vou péči, aby ve svém bytě mohli zůstat 
co nejdéle a nemuseli vyhledat jiná spe-
ciální zařízení.

 Václav Šerák,
Sociální služby města

Městská policie informuje

Noční potyčka
V neděli 29. března 2015 ve 4.30 ho-
din zasahovalo celkem deset policis-
tů a strážníků v restauračním zaříze-
ní na  náměstí Republiky. Zde došlo 
k  napadení mezi větším počtem 
osob. Situace byla na  místě hlídka-
mi zklidněna. Celá záležitost je nyní 
šetřena Policií ČR pro podezření ze 
spáchání trestného činu.

Jarní opilci 
Velkým problémem ve  městě je 
obrovský nárůst silně podnapilých 
problémových občanů, kteří se 
vzhledem ke  své podnapilosti do-
pouštějí protiprávního, v  některých 
případech i značně agresivního cho-
vání. Městská policie pouze za  ob-
dobí března letošního roku řešila 
těchto případů několik desítek. Cel-
kem ve 12 případech bylo po lékař-
ském vyšetření rozhodnuto o umís-
tění těchto osob do  Protialkoholní 
záchranné stanice (PZS) Jihlava. Hra-
nice alkoholu u těchto osob kolísala 
kolem 2 až 3,5 promile. Pouze pro 
srovnání za celý loňský rok umístila 
městská policie do  PZS Jihlava cel-
kem 24 osob. Výčet za březen letoš-
ního roku však není konečný, jelikož 
Policie ČR umístila do  PZS Jihlava 
ještě další tři osoby.

Muži se za volantem vystřídali
Hlídka městské policie zastavi-
la na  Havlíčkově náměstí vozidlo, 
ve  kterém jeli dva muži. Auto v  té 
době řídil 52 letý muž, 26 letý muž 
seděl na místě spolujezdce. Strážníci 
u řidiče provedli dechovou zkoušku 
na  alkohol, při které nadýchal 2,18 
promile. Přivolaná Policie ČR mu 
následně po  půl hodině při opako-
vaných dechových zkouškách na-
měřila 2,45 a  2,33 promile alkoholu 
v  dechu. Při provedeném šetření 
navíc vyšlo najevo, že za volant stej-
ného vozidla usedl i mladší z mužů, 
který ráno vozidlo na  náměstí Re-
publiky nastartoval a popojel. Nara-
zil při tom ale do dalšího zaparkova-
ného automobilu. Poté se s druhým 
mužem za volantem vyměnili a z ná-
městí odjeli. Mladší muž při decho-
vé zkoušce nadýchal 3,66 promile 
a  policisté zjistili, že není držitelem 
žádného řidičského oprávnění. Po-
licisté oba muže zadrželi a  převez-
li na  služebnu. Mladšímu muži již 
sdělili podezření z přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky.           MP

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ duben 2015 Příspěvkové organizace města
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Celé česko čte dětem, Foto: adl

V  roce 2006 byla založena nezisko-
vá organizace Celé Česko čte dětem. 
„Tato kampaň mě od  začátku oslovila 
a  jsem přesvědčená, že škola je jednou 
z institucí, kam tento projekt patří,“ sdě-
lila třídní učitelka 2. B Základní školy 
Komenského 2, Petra Novotná. Ta se 
spojila s  koordinátorkou pro Kraj Vy-
sočina Janou Tlustou, a tak začala pra-
videlná spolupráce. 

Žáci se se svými rodiči scháze-
jí ve  škole dvakrát až třikrát ročně 
a předčítat jim chodí vždy jeden z ro-
dičů. Ten si sám vybere knihu i kapito-
ly, ze kterých bude číst. „Výběr je vždy 
skvělý a  o  čtenáře není nouze, hlásí se 
dobrovolně,“ doplnila Novotná.

Program bývá rozdělen na dvě čás-

ti. Asi dvacet minut zabere čtení a po-
tom jsou pro děti připravené zábavné 
úkoly, které úzce souvisí s danou kni-
hou, děti pak pracují ve skupinách. 

„Tentokrát jsme se sešli v úterý 17. břez-
na 2015 a  četli jsme Děti z  Bullerbynu. 
Kniha oslovila žáky, ale i  rodiče. Děti 
knihu poznávali, rodiče vzpomínali 
a  společně jsme prožili příjemné chvíle.  
Knihu vybrala a skvěle přečetla paní Dita 
Zbořilová,“ přiblížila průběh akce třídní 
učitelka. Žáci plnili připravené úkoly 
a  přesvědčili učitelku i  rodiče, že peč-
livě poslouchali. Odpovídali správně 
na záludné otázky, skládali puzzle, hráli 
běhací diktát a rozvíjeli si paměť. „Žáci 
s  sebou často přivedou také svoje sou-
rozence, tak se nám řady čtenářů stále 

rozšiřují. Musím neskromně přiznat, že se 
akce dětem i rodičům líbí a domů odchá-
zejí s úsměvem na tváři, ale tohle prostě 
knihy umí,“ dodala Novotná. „Mottem 
tohoto projektu je Čtenářem se nikdo ne-
rodí, čtenáři musíme ukázat cestu, a to si 
myslím, že těmito setkáními splňujeme,“ 
zhodnotila Petra Novotná. (red)

Velikonoční turnaj 
ve vybíjené
Zámecká ZŠ uspořádala pro žáky malý 
turnaj ve vybíjené v tělocvičně na Dvor-
ské ulici. První třída pouze fandila, ostatní 
třídy hrály proti sobě. Děti si turnaj užily, 
hrály s velkým nasazením, ale hlavně hrá-
ly fair play. Odměnou jim byly diplomy 
a  velikonoční balíčky. Nakonec zvítězi-
la pátá třída, na  druhém místě skončila 
čtvrtá třída, o třetí místo se podělila dru-
há třída společně se třetí. Akce se vydařila 
a těšíme se na další společné zážitky. zšz

Přijímací zkoušky 
do počítačové třídy
V  pondělí 4. května 2015 opět proběh-
nou přijímací zkoušky do třídy s rozšíře-
ným vyučováním informatiky a výpočet-
ní techniky. Přihlášky lze získat na webu 
Základní školy Komenského 2 nebo 
přímo ve  škole. Přihlásit se může každý 
žák páté třídy libovolné školy. Přijímací 
zkoušky se skládají z  matematické části 
a z českého jazyka. Důležitý je zájem žáka 
o vzdělání ke studiu žáci následně nepo-
třebují zvláštní počítačové vybavení. Vše 
budou využívat ve  škole. „Někteří rodiče 
i  žáci volí tuto možnost jako alternativu 
k výuce na víceletém gymnáziu,“ sdělil ře-
ditel základní školy Komenského 2, Miro-
slav Kadlec. Žáci tak zůstávají na základní 
škole a  získají další čtyři roky na  volbu, 
zda pokračovat ve  studiu na  gymnáziu 
nebo střední odborné škole.

Slavnostní
akademie 2. ZŠ
Ve  čtvrtek 21. května 2015 proběhne 
v Domě kultury akademie Základní ško-
ly Komenského 2 k  60. výročí otevření 
budovy školy. „Srdečně zveme všechny 
bývalé zaměstnance i  žáky, jejich rodiče 
a všechny příznivce naší školy, aby s námi 
toto významné jubileum oslavili,“ sdělil 
ředitel druhé základní školy Miroslav 
Kadlec. 

Součástí letošních oslav bude také 
den otevřených dveří školy, který pro-
běhne v  říjnu 2015. „Zájemci budou mít 
možnost seznámit se s novým  vybavením 
školy, se změnami od dob jejich působení 
na škole nebo zavzpomínat na časy méně 
či více minulé. Zároveň proběhne výstava 
fotografií ze života školy a  přehlídka žá-
kovských prací,“ doplnil pozvánku ředi-
tel školy Miroslav Kadlec. 2. ZŠ

Celé Česko čte dětem

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků 
MŠ Žďár nad Sázavou
Z  Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OPVK) se 
naší mateřské škole podařilo získat 
finanční podporu na  realizaci pro-
jektu s  názvem Podpora profesního 
rozvoje pedagogických pracovníků 
MŠ Žďár nad Sázavou. Rozpočet pro-
jektu představoval 1  292  505 korun 
a  projekt probíhal od  1. března 2014 
do 31. ledna 2015. V průběhu projek-
tu pedagogičtí pracovníci Mateřské 
školy Žďár nad Sázavou prošli kom-

plexem vzdělávacích aktivit, doplně-
ným o moderní metody sdílení dobré 
praxe se zapojením ICT. Výsledkem 
absolvování vzdělávání je inovace na-
šeho školního vzdělávacího progra-
mu v oblasti využití ICT v předškolním 
vzdělávání a  soubor interaktivních 
materiálů navazujících na  vzdělávací 
oblasti. Interaktivní materiály učitel-
ky navzájem sdílejí pomocí nově na-
staveného komunikačního prostředí 
Google Apps. K inovativním změnám 

došlo také v oblasti plánování vzdělá-
vacích činností a v oblasti hodnocení 
vzdělávacího procesu mateřské ško-
ly. Průběh projektu a vzniklé výstupy 
jsou uveřejněny na  webových strán-
kách www.mszdar.cz

Milada Vránková, 
Ředitelka p. o.  Mateřská škola

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ duben 2015 Školství
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18. 4. 2015
Žďár nad Sázavou

Slavnostní otevření 
náměstí Republiky 
a žďárských kašen

Program:

náměstí Republiky
9.30 – 9.45

9.45 – 11.00

8.00 – 12.00

Slavnostní zahájení
Venkovská kapela
Žďárský farmářský trh

Doležalovo náměstí
9.00 – 16.00 Roadshow Fabia 2015

Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka
Mladí lidé ve Žďáře mohou získat peníze 
na realizaci svých nápadů
Mladým lidem často není lhostej-
né, co se děje v jejich okolí a jak vy-
padá místo, kde žijí. Nyní mají díky 
projektu Mládež kraji možnost zís-
kat až třicet tisíc korun na realizaci 
vlastního nápadu. 

„Dnešní mladí lidé mají často spoustu 
zajímavých nápadů jak vylepšit svou 
obec nebo uspořádat zajímavou akci 
pro své spoluobčany. Většinou ale ne-
mají finanční prostředky pro jejich re-
alizaci. Smyslem projektu Mládež kraji 
je finančně podpořit zajímavé nápady 
a umožnit tak jejich realizaci,“ sdělil Jan 
Burda, předseda představenstva Rady 
dětí a  mládeže Kraje Vysočina, který 
projekt na Vysočině koordinuje.

Zapojit se mohou neformální sku-
piny minimálně čtyř mladých lidí 
ve věku od 15 do 26 let. Jelikož nejsou 
nijak vymezena témata, kreativitě se 
meze nekladou. Realizovat je možné 
akce pro děti, projekty pro seniory, 
integrační akce, koncerty, jiné kultur-

ní akce nebo třeba úklid části obce. 
„Možnosti jsou skutečně velmi široké. 
Hlavní je, aby byl nápad přínosem pro 
okolí. Projekt by měl být něčím novým 
a  hodně důležité je, aby měl nějaký 
efekt pro okolí, obec a  její obyvatele,“ 
dodal Burda.

Každý nápad je třeba zaregistrovat 
na  webové stránce projektu www.
projektprotebe.cz, a  to do 20. dubna 
2015. Na  webu jsou pak zveřejněny 
podrobné podmínky pro schvalování 
i  realizaci projektů. Veškeré podrob-
nosti lze najít také na  facebookové 
stránce mladezvysocina. Realizaci 
projektu na  Vysočině finančně pod-
pořilo Ministerstvo školství, mládeže 
a  tělovýchovy, Kraj Vysočina, města 
Žďár nad Sázavou, Pelhřimov a Třebíč. 
„O podpoře Jihlavy a Havlíčkova Brodu 
zatím jednáme,“ doplnil Burda. Pouze 
ve Žďáře nad Sázavou se v rámci pro-
jektu mezi aktivní mládež rozdělí přes 
170 tisíc korun. Neváhejte se se svým 
nápadem také přihlásit. (red)

Oslava konce druhé světové války 
v Regionálním muzeu a na náměstí Republiky
Regionální muzeum města Žďáru 
nad Sázavou připravuje k 70. výro-
čí konce 2. světové války hned tři 
výstavy, které potrvají od 25. dub-
na do 27. června 2015. 

Dvě se budou konat v  hlavní výstav-
ní budově na  Tvrzi, třetí ve  vestibulu 
Městského divadla. První výstava je 
výstava modelů s  názvem Čecho-
slováci na  frontách 2. světové války. 
Na  této výstavě, připravené spolkem 
Třebíč Nuclear Model Club ve  spolu-
práci s Regionálním muzeem a Active-
SVČ Žďár nad Sázavou, budou k vidě-
ní modely letadel, tanků, obrněných 
vozidel, makety výstroje a  repliky 
uniforem. Exponáty budou vystaveny 
v hlavní budově Regionálního muzea 
na Tvrzi.

Druhá výstava, rovněž v prostorách 
Regionálního muzea na Tvrzi, je výsta-
va fotografií Žďár v květnových dnech 
roku 1945. Hlavní důraz bude kladen 
na události, které se odehrály ve měs-
tě 9. a 10. května 1945, tedy na ústup 
německé armády spojený s  ničením 

města a smrtí mnoha obyvatel. Byla to 
jedna z největších pohrom ve žďárské 
historii.

Třetí výstava fotografií a  doku-
mentů Žďár v  době protektorátu 
1939 – 1945 se bude nacházet ve ves-
tibulu Městského divadla. Jejím cí-
lem je přiblížit různé oblasti života 
v době protektorátu. Na jedné straně 
rozmach výstavby v  prvních letech 
války, rozmach sportu a rozkvět kina, 
na  straně druhé lístkový systém, ho-
locaust a  stateční jednotlivci, kteří 
neváhali položit svůj život v boji proti 
totalitní moci a nesvobodě. 

Slavnostní zahájení výstav
na náměstí Republiky
Slavnostní zahájení výstav proběhne 
v sobotu 25. dubna 2015 na náměstí Re-
publiky. Doprovodné akce budou pro-
bíhat na náměstí již dopoledne, oficiální 
zahájení pak proběhne ve 13.00 hodin. 
Ukončení slavnosti bude v 17.00 hodin 
a pro veřejnost budou otevřeny všech-
ny tři výstavy, kterými návštěvníky pro-
vedou sami autoři výstav. 

Na  náměstí vystaví Veterán TATRA 
klub Bystřice nad Pernštejnem origi-
nály civilních historických vozů znač-
ky Tatra, které se používaly v  době 
války, ale nebudou chybět ani ně-
mecká vojenská sanitka, vojenský vůz 
čínské armády z 30. let, četnické auto 
Tatra 57B nebo motorka s  motorem 
typu boxer. Na náměstí bude stát také 
současné vojenské nákladní auto Tat-
ra se čtyřmi vojáky v plné zbroji, kteří 
seznámí hosty se současnou výzbrojí 
české armády, tedy pokud to nebude 
tajné. Kromě zástupců české armády 
budou přítomni také členové aktiv-
ních záloh Armády České republiky 
a vojenské policie.
Pořadateli této akce jsou: Veterán 
TATRA klub Bystřice nad Pernštějnem, 
Třebíč Nuclear Model Club, Nadace 
ČEZ, Klub historických vozidel Žďár 
nad Sázavou, Armáda České repub-
liky, Vojenská policie, Aktivní záloha 
ozbrojených sil České republiky, měs-
to Žďár nad Sázavou a Regionální mu-
zeum města Žďáru nad Sázavou.

Miloslav Lopaur

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ duben 2015 Aktuality
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Hledáte práci? Nabídka zaměstnání na městském úřadě
Vice informací a všechna aktuální vyhlášená výběrová řízení naleznete na webových stránkách města www.zdarns.cz

Nový invalidní vozík na městském úřadě (adl)

Velká čarodějnická show ve Žďáře proběhne již po devatenácté 

Nový invalidní vozík na úřadě pomáhá osobám se sníženou pohyblivostí

Pod taktovkou příspěvkové organi-
zace Active-SVČ proběhne ve čtvrtek 
30. dubna 2015 akce, která se ve Žďáře 
pravidelně pořádá již od  roku 1996. 
Velká čarodějnická show se bude ko-
nat již tradičně ve  víceúčelovém are-
álu na  Libušíně. Malí i  velcí návštěv-
níci se mají na  co těšit. Po  úvodním 

Někdy se stane, že si občan, který má 
problémy s  chůzí, potřebuje vyřídit 
své záležitosti na  městském úřadě. 
Stojí ho to ale velké úsilí, když musí 
dojít do  příslušné kanceláře pomocí 
opěrných holí, popřípadě v  dopro-
vodu další osoby. Od  dubna letošní-
ho roku je na  úřadě nově k  dispozici 
mechanický invalidní vozík, který si 

tanečním a kouzelnickém vystoupení 
dětí z kroužků ActiveSVČ bude násle-
dovat vyhlášení Miss čarodějnice, a to 
rovnou ve  třech kategoriích. Porota 
složená se zástupců města ocení miss 
v  každé kategorii korunkou, šerpou 
a  vyřezávanou loutkou čarodějnice.  
Následně se večerní zábava přesune 

občané pro vyřizování svých záleži-
tostí mohou bezplatně zapůjčit v  in-
formační kanceláři hned při vstupu 
do  městského úřadu. Městský úřad 
chce tímto zpříjemnit návštěvu ob-
čanům s handicapem, kteří přicházejí 
na úřad vyřizovat své záležitosti.

Odbor sociální

k  zapálené vatře a  všem čarodějni-
cím a kouzelníkům bude hrát k  tanci 
Duo Frankenstein. Ve 21.00 hodin pak 
nebe nad Žďárem rozzáří ohňostroj. 
V  rozpočtu města je na  tuto akci vy-
hrazena částka 40 tisíc korun.
Všichni jste srdečně zváni!

(red)

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ duben 2015 Městský úřad informuje
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Mezinárodní pěvecká soutěž Jakuba Pustiny pod záštitou prezidenta ČR

Gabriela Beňačková a Jakub Pustina Foto: Archiv Jakuba Pustiny

Pěvecká soutěž v  operním zpěvu, 
která je vyhlašována ve 35 zemích 
světa, vyvrcholí právě ve  Žďáře 
nad Sázavou. Již 8. ročník meziná-
rodní pěvecké soutěže Jakuba Pus-
tiny, která je určena mladým oper-
ním pěvcům do  35 let, proběhne 
ve dnech od 8. do 10. května 2015 
v  prostorách Staré radnice na  ná-
městí Republiky. 

Do letošního ročníku se přihlásilo více 
než 250 operních pěvců ze 48 zemí 

světa. Jedná se o postupovou, dvou-
kolovou soutěž, kde účastníci soutěží 
s  operním repertoárem za  klavírního 
doprovodu. Odborným garantem se 
opět stala hvězdná sopranistka Gabri-
ela Beňačková. 

„V  porotě soutěže jako již tradičně za-
sednou významní operní pěvci, ředitelé 
uměleckých agentur, ředitelé divadel 
a  intendanti,“ sdělil organizátor celé 
soutěže, operní pěvec Jakub Pustina. 
„Zájem o  soutěž je v  současnosti tak 

velký, že jsme přistoupili v letošním roce 
k radikálnímu řešení. V minulých letech 
se první kolo soutěže odehrávalo pouze 
ve Žďáře, v letošním roce organizujeme 
první kolo v devatenácti největších me-
tropolích světa, kde spolupracujeme 
s českými centry, ambasádami a konzu-
láty,“ doplnil Pustina. Následně bude 
do  semifinálového klání vybráno 
25 nejlepších pěvců, kteří přicestu-
jí 8.  května 2015 do  Žďáru. V  neděli 
10.  května se pak na Staré radnici ode-
hraje finálové kolo soutěže a koncert 
vítězů, který bude pětkrát reprízován 
na  různých místech České republiky 
(Jihlava, Lomnice u Tišnova, Jablonec 
nad Nisou, Vlašim, Velká Bíteš). „Závě-
rečný koncert vítězů se na Staré radnici 
bude konat v  neděli od  15.00 hodin. 
Vstup na  tento koncert je zdarma, ale 
vzhledem k  malé kapacitě sálu je nut-
né si předem vyzvednout vstupenky 
v Informačním centru na Staré radnici,“ 
doplnil operní pěvec Jakub Pustina. 
Vstupenky na  koncert vítězů budou 
v  Informačním centru k  vyzvednutí 
od pondělí 4. května 2015.    (red)

Foto: Jiří Pavlíček

Slavnostní předávání ocenění na Staré radnici

Koncem března proběhl v  Měst-
ském divadle ve Žďáře nad Sázavou 
již 16. ročník festivalu amatérských 
divadel hrajících pro děti a mládež 
Pohádkový mlejnek. 

Pohádkový mlejnek je krajská postu-
pová přehlídka a vítězná pohádka má 
šanci zúčastnit se celostátního sou-
těžního kola Rakovnická Popelka. Ví-
tězný soubor tak bude měřit síly s dal-
šími divadelními spolky z  celé České 
republiky. 

Do  letošního ročníku Pohádkové-
ho mlejnku se přihlásilo pět soutěží-
cích spolků a  v  průběhu tří dnů bylo 
odehráno sedm představení, která 
navštívilo více než tisíc dětských di-

váků. Dětem se představily divadelní 
společnosti z  Hodonína, Brna, Vever-
ské Bitýšky, Jihlavy a Žďáru nad Sáza-
vou. „Jednotlivá představení jsou u nás 
hodnocena nejen odbornou porotou 
pod vedením Milana Strotzra, ale také 
porotou dětskou, která pracuje pod do-
hledem Jany Mifkové. Všem zástupcům 
poroty patří velký dík za  profesionální 
a  spravedlivý přístup ke  všem účinku-
jícím, ale také za  upřímné připomínky 
a rady, které mohou být pro herce dob-
rým vodítkem v  jejich další práci,“ sdě-
lila ředitalka příspěvkové organizace 
Kultura Žďár Marcela Lorencová.

Velmi dobrou úroveň letošního roč-
níku podpořila také výstava zaměřená 
na  dětského návštěvníka. V  prosto-
rách Staré radnice a Městského diva-
dla mohli zájemci zhlédnout ilustrace 
předních českých ilustrátorů dětské 
knihy. „Vystavovala zde například Bar-
bara Šalamounová, Renata Fučíková, 
Jindra Čapek a  mnoho dalších. Velký 
dík patří také sponzorům a podporova-
telům našeho festivalu,“ sdělila Loren-
cová.

 „V  posledních letech se bohužel ne-
daří nastudovat tolik pohádek, aby-

chom mohli bez obav hovořit o dalším 
ročníku. Přesto, anebo právě proto, 
děkujeme všem letošním zúčastněným 
za  jejich návštěvu a  za  množství práce 
odvedené na prknech, která znamenají 
svět, a  mnoho elánu, vitality a  dobrou 
ruku při výběru a  nastudování dalších 
pohádek. A někdy příště nashledanou,“ 
doplnila pořadatelka Pohádkového 
mlejnku Marcela Lorencová.

Odborná porota nakonec doporu-
čila na  Celostátní přehlídku amatér-
ského činoherního divadla pro děti 
Popelka Rakovník 2015 Divadlo Prk-
no z Veverské Bitýšky s  inscenací hry 
Víti Jakubce podle knihy Pavla Čecha 
O čertovi.

Žďárští ochotníci získali následující 
čestná uznání: Divadelní spolek Žďár 
nad Sázavou za  dramaturgickou vol-
bu hry Začarovaný vůl, Hana Kršková 
za scénu a kostýmy k inscenaci Zača-
rovaný vůl, Andrea Bartůňková za roli 
Mikulky v  inscenaci Začarovaný vůl, 
Alena Stejskalová za  roli Čarodějky 
Krupice v  inscenaci Začarovaný vůl. 
Hlavní cenu pak získal Jaroslav Buček 
za  roli Havrana Achila ve hře Začaro-
vaný vůl. (red) KŽ

V březnu byl Žďár plný pohádek
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Vyhráli. Budou mít cizojazyčnou knihovnu
Studenti Biskupského gymnázia se 
mohou těšit na novou cizojazyčnou 
knihovnu. Zřízení anglické knihov-
ny si škola vybojovala v  celostát-
ním projektu Grab the Reader.

V  letošním školním roce se konal již 
4.  ročník soutěže, kterou pořádá na-
dace The Prague Post Endowment 

Fund ve spolupráci s nakladatelstvím 
Macmillan. Školy v  ní soutěží prá-
vě o  získání cizojazyčné literatury. 
Projekt se tak snaží prosadit častější 
využívání anglické četby ve  výuce 
na  základních a  středních školách. 
Nadační fond vybírá školy, které pod-
poří na  základě výběrového řízení. 
Hodnotí se během něj využití knih při 
výuce i  ve  volnočasových aktivitách 
žáků. „V letošním ročníku projektu Grab 
the Reader jsme zaznamenali nárůst 
zájemců o téměř 200 %, a proto bylo vý-
běrové řízení opravdu náročné,“ uvedla 
ředitelka nadačního fondu Šimona 
Müllerová. „Důležitá je přidaná hod-
nota, originální prvek, který vynese žá-
dost nad ty ostatní,“ dodala. Ze všech 
přihlášených škol pořadatelé vybrali 
tři výherce, kteří obdrží knihy z  řady 
Macmillan Readers od nakladatelství 
Macmillan a  příspěvek na  zakoupení 
knihovny.

Žďárské BiGy zaujalo tím, že popsa-
lo práci s  literaturou podle Finského 
vzdělávacího modelu, který klade 
na rozšiřování čtenářské gramotnosti 
žáků prvořadý důraz. O  vypracování 
žádosti a splnění zadaných podmínek 
se za Biskupské gymnázium postarala 
jedna z vyučujících, Jitka Stráská. Ta je 
vedoucí předmětové komise pro ang-
lický jazyk a sama angličtinu vyučuje.

Ke studiu jazyků se snažila motivo-
vat žáky své bývalé střední školy také 
její úspěšná obsolventka česko-fin-
ského původu Kristiina Mäki, která jim 
přišla předat certifikáty z cambridges-
kých zkoušek. Rekordmanka ve vytr-
valostním běhu si se studenty během 
debaty popovídala o sportu, závodě-
ní a svém studiu na BiGy. 

(red)

Vernisáž výstavy 26. března 2015
Foto: (adl)

Kristiina Mäki se mezi tréninky stihla zastavit 
na BiGy Foto: (adl)

Výstava na Zámku mapuje postoje šlechty k nástupu nacismu 
V nově zrekonstruovaných prosto-
rách Galerie Kinských v  Zámku je 
možné zhlédnout unikátní výsta-
vu. Návštěvníkům je zpřístupněna 
od 26. března a potrvá až do konce 
května letošního roku. 

Výstava mapuje postoje šlechty k ná-
stupu nacismu ve  třicátých letech 
20.  století. Nejen milovníci historie si 
tak mohou připomenout osudné udá-
losti z  Mnichova roku 1938 a  násled-
nou okupaci Československa nacis-
tickým Německem. Akce nese název 
Ve  znamení tří deklarací. Zahajovací 
vernisáže se zúčastnil i  hrabě Kinský 
s manželkou.

Na  výstavě v  Zámku spolupracuje 
Ústav pro studium totalitních režimů. 

Autory jsou historici Dita Jelínková 
a Zdeněk Hazdra. Ústav se kromě dal-
ších témat zabývá právě nacistickou 
okupací. „Hlavní pozornost je věnová-
na představitelům šlechtických rodů, 
kteří stáli u vzniku deklarací proklamují-
cích podporu českému státu a národu,“ 
uvedl Milan Deutsch pracovník mar-
ketingového oddělení Zámku Žďár 
nad Sázavou.

Na  návštěvníky v  Zámku čeká 
i  audiovizuální program v  podobě 
půlhodinového dokumentu, na  kte-
rém se kromě ústavu podílelo i  ob-
čanské sdružení Post Bellum. V  něm 
se lidé mohou seznámit s  výpověď-
mi potomků protagonistů deklarací 
z  předválečného období. Jsou jimi 

například Theobald Czernina, Jaroslav 
Lobkowicz, František Kinský a  Karel 
Schwarzenberg. „Jsme rádi, že může-
me představit tuto zajímavou výstavu, 
která mapuje důležité období české his-
torie. Věřím, že každá země by měla po-
chopit svou minulost, aby mohla úspěš-
ně vytvářet svou budoucnost,“ uvedl 
Constantin Kinský.  (red)

Výsledky ankety březen – Síťkování
Z celkového počtu 135 hlasů
Na otázku, zda se líbí lidem myšlenka obnovení tradice síťkování ve městě,
odpovědělo kladně 124 hlasujících, záporně se vyjádřilo 9 hlasujících.
Varianta a) stojící postava, celkem 10 hlasů
Varianta b) „myslitel“, celkem 12 hlasů
Varianta c) sedící postava, celkem 97 hlasů
Jiný návrh celkem: 13 hlasů

Vylosovanými výherci odměny jsou: Martina Kamarádová, Radana Nováková 
a Tomanová (křestní jméno nebylo uvedeno)
Odměnění budou kontaktováni nejpozději do pondělí 20. dubna 2015.

Varianta c) sedící postava, která získala 
v březnové anketě nejvíce hlasů. 

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ duben 2015 Anketa/Aktuality
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Foto vítězné sestavy
Horní řada zleva: Podhrázký 
David, Moučka Jiří, Maša 
Michal, Ťupa Ondřej, 
Trojánek Jakub, Trojánek 
Ondřej, Kadlec Ondřej, 
Barák Jan, dole zleva: 
trenér Veselý Petr, Štourač 
Miroslav, Kadlec Petr, Hübl 
Miroslav, Pátek Jiří, asistent 
trenéra Podhrázký Petr, 
chybí Chládek Tomáš

První jarní den, v  sobotu 21. března 
2015 skončil program 2. ligy ve  vo-
lejbale mužů. Družstvo TJ Žďár nad 
Sázavou obsadilo 1. místo a dosáhlo 
historicky nejlepšího výsledku žďár-
ského volejbalu. 

„Vítězství v  této soutěži bylo jasně vyslo-
veným předsezónním cílem. Nebylo snad 
hráče a  člena realizačního týmu, který 
by po  něm netoužil, ale snad nikdo také 
neočekával takový vcelku jednoznačný 
průběh,“ sdělil trenér žďárských volej-
balistů Petr Veselý. Myšlenky na celkové 
prvenství byly skryty v hlavách hráčů již 
od úvodního hvizdu rozhodčího v prv-
ním zápase na domácí palubovce proti 
nováčkovi z  Chvaletic. Jeho statečný 

výkon společně se žďárským úvodním 
trápením potvrdily počáteční očeká-
vání těžkých zápasů. Ve  druhém kole 
navíc přišlo zaváhání v  podobě poráž-
ky na  půdě České Třebové. Od  třetího 
kola to však začala být jednoznačná 
záležitost žďárského týmu. Osm zápa-
sů v  řadě bez ztráty bodu znamenalo 
po  třetině soutěže neuvěřitelný a  na-
prosto neočekávaný jedenáctibodový 
náskok. Tento trhák byl rozhodujícím 
faktorem pro celkový výsledek. Od ná-
sledujícího kola se totiž začaly dostavo-
vat ojedinělé prohry, a  jelikož nejbližší 
konkurenti z  Hrotovic, Střelic a  Dvora 
Králové stabilizovali výkonnost, držel se 
náskok v  podstatě neustále na  úrovni 
přibližně 10 bodů. „Ve třetím jarním kole 

uzavírajícím druhou třetinu jsme utrpěli 
jednoznačnou porážku na  půdě výborně 
hrajících Střelic, které nás tímto dotáhly 
na  rozdíl pouhých dvou bodů. V  dalších 
kolech se ovšem projevila zejména mo-
rální síla družstva a  po  další šňůře sedmi 
vítězných zápasů bylo v podstatě rozhod-
nuto,“ doplnil trenér Petr Veselý. 

Prohra ve  druhém domácím zápase 
s  Hrotovicemi již nezměnila nic na  fak-
tu, že se Žďár čtyři zápasy před koncem 
stal vítězem tohoto ročníku B skupiny 
2. ligy. V  90. letech minulého století 
se zformoval tým mužů, který již teh-
dy na  dvě sezóny otevřel brány 2. ligy. 
Z tohoto tehdejšího družstva následně 
vzešli všichni trenéři postupně působící 
u  současného týmu. Po  několikaletém 
působení v  krajském přeboru a  dvou 
neúspěšných kvalifikacích došlo na  vy-
toužený postup do  2. ligy před třemi 
lety a  v  premiérové sezoně se hned 
podařilo dobýt bronz. V dalším ročníku 
následovalo stříbro a  nyní se poved-
lo zkompletovat medailovou sbírku. 
Tímto, z  pohledu historie žďárského 
volejbalu nejlepším výsledkem, bylo 
poprvé dosaženo výrazného úspěchu 
na republikové úrovni v podobě vyhra-
né dlouhodobé soutěže.                        TJŽ

Jak se zrodilo prvenství žďárského volejbalového týmu

Ve  dnech od  20. do  22. března 2015 
proběhla jako každoročně v  sále 
Hasičské vzájemné pojišťovny cho-
vatelská přehlídka trofejí zvěře ulo-
vené v roce 2014 v honitbách okresu 
Žďár nad Sázavou. K jejímu zajištění 
byl pověřen Okresní myslivecký spo-
lek ve Žďáře nad Sázavou.

Chovatelská přehlídka trofejí spolu 
s  odborně zpracovanými výstupy z  ní 
je nejen nástrojem prověření správnosti 
odlovu ze strany odboru životního pro-
středí městského úřadu, ale i formou ve-
řejné kontroly. Každý návštěvník může 
vidět výsledky celoročního snažení my-
slivců v  péči o  populace lovené zvěře. 
Myslivost a výkon práva myslivosti je to-

tiž veřejným zájmem. Myslivci, jako uži-
vatelé honiteb, mají právo a  povinnost 
zvěř chránit, cílevědomě chovat i  lovit, 
aby zachovali rovnováhu mezi stavy 
zvěře a prostředím a upravovali tak sta-
vy zvěře na optimální.

Mimo trofejí předkládají myslivci 
z  valné většiny honiteb k  hodnocení 
i markanty ulovené samičí a mladé spár-
katé zvěře, jimiž jsou dolní čelisti. Mys-
livci si uvědomují, že kvalitu populace 
ovlivňují nejen samci, ale především sa-
mice spárkaté zvěře. Podle délky čelisti 
lze odvodit hmotnost uloveného kusu 
a jeho hodnotu v rámci populace. Rov-
něž trofej, paroží spárkaté zvěře, vypo-
vídá mnohé o hodnotě uloveného kusu 
v rámci populace. Myslivci vyhodnocují 
nejen počet z populace odebrané zvěře, 
ale i její kvalitu a následně i správnost či 
nesprávnost provedeného odlovu. Vý-
sledky jsou souborně vydány ve zprávě 
z hodnocení, která byla formou sborní-
ku připravena k samotné přehlídce.

A jaké závěry letošní přehlídka přines-
la? Stav srnčí zvěře již několik let stagnu-
je či mírně klesá, za území okresu Žďár 
nad Sázavou bylo za rok 2014 vystaveno 
1 235 kusů srnčích trofejí, celkový odlov 

srnčí zvěře činil 2 737 kusů. Stavy prase-
te divokého (černé zvěře) se drží na vy-
soké úrovni, byť nejsou ani zdaleka 
takové, jako v  mnoha jiných oblastech 
ČR. Na  území okresu jich bylo uloveno 
1 650 kusů. Naopak stavy drobné zvěře 
(zajíc, koroptev, bažant) jsou velmi níz-
ké a  jsou především odrazem způsobu 
zemědělského hospodaření v  krajině. 
Stavy jelení zvěře jsou rovněž nízké, 
ročně se uloví na okrese kolem 40 kusů, 
ve  Žďáře nad Sázavou nad Sázavou 
a okolí jen do 20 kusů.

Závěrem chceme poděkovat Okresní-
mu mysliveckému spolku ve Žďáře nad 
Sázavou za zajištění této akce a vyjádřit 
přesvědčení, že přehlídka trofejí podala 
srozumitelné informace o potřebě pro-
vádění přiměřeného a selektivního lovu 
zvěře jako jedné z nutných činností člo-
věka, myslivce hospodařícího v  dnešní 
kulturní, lidskou činností pozměněné 
krajině. Svědčí o  tom i  návštěvnost le-
tošní chovatelské přehlídky, kdy se této 
akce účastnilo více než 1 200 návštěvní-
ků z nichž bylo asi 300 dětí.

Ladislav Holeš, Jaroslav Doubek,
Odbor životního prostředí MěÚ

Chovatelská přehlídka trofejí Žďár nad Sázavou 2015

Chovatelská přehlídka trofejí v  sále Hasičské 
vzájemné pojišťovny Foto: (adl)
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V  poslední době jsem doslova bom-
bardován dotazy, co říkám na novou 
pozici komunitního koordinátora 
na  žďárské radnici? Dovolte mi tedy 
malou reakci. Skutečně se jedná 
o  velmi aktuální téma pro mnoho 
Žďáráků. Zajímalo to i  členy finanč-
ního a  kontrolního výboru na  jejich 
společném zasedání 24. března 2015. 
Především pak, co předcházelo a jaká 
byla udělána analýza pro vytvoření 
tohoto nového pracovního místa. 
Když se podíváme na základní odpo-
vědnosti komunitního koordinátora 
popsané ve  vyhlášeném výběrovém 
řízení, tak vidíme, že dostává do  své 
kompetence koordinaci činností ne-
ziskových organizací, osadních výbo-
rů, koordinaci drobných investičních 

Jak jistě mnozí z  vás již zaregistrovali 
(např. v  minulém čísle zpravodaje), 
rada našeho města vyhlásila výběrové 
řízení na  obsazení pozice komunitní-
ho koordinátora. Na téma, proč si ve-
dení města včetně mě myslí, že práce 
komunitního koordinátora bude pro 
město a  jeho občany přínosem, bylo 
již podle mého názoru uvedeno dost, 
ať už na  stránkách Žďárských novin, 
na  webových stránkách města nebo 
na  jednání zastupitelstva města. Rád 
bych se ovšem vyjádřil k  argumentu 
bývalého druhého místostarosty měs-
ta a  dnes zastupitele Ladislava Bárty, 
který zazněl na  březnovém jednání 
zastupitelstva. Kolega Bárta tvrdí, že 
koordinátor je náhrada za  zrušeného 
místostarostu a že vedení města se zří-
zením pozice snaží napravit údajnou 
chybu, kterou podle pana Bárty zruše-
ní druhého místostarosty bylo.

Předně musím zdůraznit, že zříze-
ní pozice komunitního koordinátora 
nemá s počtem uvolněných zastupite-
lů společného vůbec nic, ale když už je 
toto téma nadneseno, nabízím několik 

Vážení občané, pomozte nám a  za-
pojte se do  zlepšování města. Je to 
naše město a zlepšit jej můžeme pře-
devším společně. Pokud bude někdo 
rozvíjet město bez vás, nebude to 
pak již vaše město, ale jeho. Každý se 
o  něco zajímáme a  něčemu rozumí-
me. Dejte nám o sobě vědět a napište 

akcí v  komunální oblasti, efektivní 
komunikaci na úrovni město vs. výše 
jmenované subjekty. Toto vše ale mají 
ve  své kompetenci již nyní konkrétní 
osoby. Na jednání zastupitelstva měs-
ta 16. dubna 2015 byly schváleny kom-
petence pro starostu a místostarostu, 
které jsou v  řadě úkolů naprosto to-
tožné (koordinace neziskovek, osadní 
výbory) a další činnosti již řeší stávající 
pracovníci odboru komunálních slu-
žeb, nebo mediální koordinátorka.

Pak se tedy nabízí otázka, zda do-
tčené osoby svoji práci nezvládají, 
nebo je příliš časově náročná, nebo 
jaké jsou vlastně důvody toho, že 
měsíc po  stanovení kompetencí už 
chceme nového pracovníka? Argu-
mentace, která zazněla na  finančním 

argumentů, proč by práci koordináto-
ra nemohl vykonávat druhý ani třetí 
ani čtvrtý místostarosta.

Zaprvé, je nepřípustné, aby se oso-
ba komunitního koordinátora každé 
čtyři roky měnila podle výsledku ko-
munálních voleb. Nemůžeme po  vás, 
občanech, chtít, abyste si neustále 
zvykali na nové a nové osoby, se kte-
rými máte řešit své každodenní pro-
blémy, a vždy znovu a znovu nabývali 
důvěru ke koordinátorovi, když důvěra 
občanů v práci koordinátora je zásad-
ním předpokladem k  jeho úspěšnosti 
a efektivnosti.

Zadruhé, koordinátor musí být 
z  principu osoba zcela apolitická, ne-
závislá na  politickém vedení radnice. 
Těžko lze věřit tomu, že by jakýkoli po-
litik v pozici koordinátora nevyužil svo-
ji práci k  takové nenápadné ale za  to 
permanentní volební kampani. Jedni 
by říkali, že zneužívá své funkce, dru-
zí, že funkce nezneužívá, již zmíněná 
důvěra v koordinátora nulová a ve vý-
sledku by na to doplatili pouze občané.

Zatřetí, náplní práce koordinátora 

nám, na níže uvedenou webovou ad-
resu, na  sebe kontakt, aby vás mohli 
kontaktovat radní, zastupitelé nebo 
předsedové komisí města. 
Do  formuláře na  webové stránce 
www.goo.gl/sJLUVL popište oblast, 
ve  které se dobře vyznáte ať už díky 
vašim zkušenostem či vzdělání. 

a kontrolním výboru od vedení měs-
ta, že žádná analýza nebyla, že to je 
potřeba a  dotyčný pracovník bude 
mít co dělat a že takovou pozici mají 
i jiná města naší velikosti, je prostě ne-
dostatečná!

Myslím si, že se celkem jasně uka-
zuje, že (s  velkou pompou) zrušená 
pozice druhého místostarosty byla 
nedomyšlená a nové vedení si to nyní 
uvědomuje. Pokud bych měl použít 
jejich předvolební rétoriku, musel 
bych na  závěr poznamenat: tato po-
zice za  čtyřleté volební období zatíží 
městský rozpočet částkou minimálně 
2, 5 milionu korun.

Ladislav Bárta,
Zastupitel města 

a předseda kontrolního výboru

bude mj. i  koordinace drobných in-
vestičních akcí. Jsem přesvědčen, že 
terénně–administrativní práce není 
a nemá být náplní činnosti kteréhokoli 
zastupitele města, ať už uvolněného či 
neuvolněného.

Začtvrté, uvolněný zastupitel v  po-
zici druhého místostarosty stál měst-
skou kasu cca čtyři miliony korun 
za čtyři roky, koordinátor bude placen 
naprosto standardně jako každý jiný 
úředník úřadu a náklady na tuto pozici 
se tak budou pohybovat okolo dvou 
milionů korun za stejné období.

Zřízením komunitního koordinátora 
se vedení města ani žádný z  pracov-
níků městského úřadu nezříká přímé 
komunikace s  občany, nechceme se 
za nikoho schovávat, což myslím uply-
nulé měsíce a  v  nich proběhnuvší se-
tkání s  občany, ankety apod. zřetelně 
ukazují. Naopak vám všem nabízíme 
nový a  efektivní způsob komunikace 
s vaší radnicí.

Ondřej Vykoukal,
zastupitel města a předseda 

kulturní komise

Více informací a přihlašovací formulář 
naleznete na zmiňovaných webových 
stránkách.
Děkujeme.

Zdeněk Navrátil, starosta města 
Aleš Studený, předseda komise 

rozvoje a životního prostředí

Na aktuální téma

Proč místostarosta nemůže být komunitním koordinátorem?

Hledáme odborníky pro Žďár nad Sázavou
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O  jednom velkém 
úspěchu aneb Jak 
to všechno bylo
Jmenuji se Magdaléna Sejkorová 
a  v  pondělí 30. března 2015 jsem 
se  společně s  Jiřím Kamarádem zú-
častnila krajského kola chemické 
olympiády. Když za  mnou asi před 
rokem a půl přišla paní učitelka Dana 
Tomášková, jestli bych neměla zájem 
o přípravu na chemickou olympiádu, 
vůbec mě nenapadlo, že to někdy do-
pracuji až do krajského kola. Příprava 
byla samozřejmě trošku náročnější, 
ale dalo se to zvládnout.

Nyní zpět k  pondělku. Po  příjezdu 
do Jihlavy jsme společně s paní učitel-
kou došli na gymnázium, kde se měla 
olympiáda konat. Co se týká mých 
tehdejších předpokladů, nebyla jsem 

si ani jistá, jestli se dostanu do  první 
poloviny startovního pole. Všichni 
se tam totiž tvářili tak inteligentně, 
chvílemi jsem si říkala, co tu dělám? 
Během praktické i  teoretické části 
se moje pocity mnohokrát přetoči-
ly. Po  dokončení jsme všichni dostali 
správné řešení, což ve  mně vyvolalo 
také velký zmatek. Největší nervozita 
ale nastala před vyhlášením výsledků. 
Na stůl s cenami pro přední místa byl 
krásný pohled, ale stále jsem si nepři-
pouštěla, že bych se mohla umístit 
lépe než ve druhé polovině.

A už je to zde! Krajská komise vchází 
do dveří, v rukou papír s výsledky. Cí-
tím, jak mi krev buší ve spáncích. Pan 
profesor začíná číst umístění od kon-
ce. Zajímavé poslední nejsem, ani 
předposlední, tak teď budu určitě já! 
Tuto větu jsem ve  svých myšlenkách 
pronášela až do  vyhlášení druhého 
místa. Teď mi došel dech. Já jsem první! 

Nevěděla jsem, jestli se mám smát, 
nebo brečet. Snažila jsem se vysoukat 
z lavice a elegantně „připlout“ dopře-
du. Pohled na  to, co všechno bych 
si měla odvézt domů, byl úžasný.

Stále tomu ještě nějak nemůžu uvě-
řit, ale neustálé gratulace mě o  tom 
pořád dokola přesvědčují. Nyní hlavně 
doufám, že mi nos až u stropu dlouho 
nezůstane. Chtěla bych také samo-
zřejmě moc pogratulovat mému spo-
luúčastníkovi Jiřímu, který se  umístil 
na skvělém 7. místě! A na úplný závěr 
bych chtěla poděkovat paní učitelce 
Tomáškové, která s námi měla ty ner-
vy vysedávat po  vyučování ve  škole 
a chystat se spolu s námi.

Magdaléna Sejkorová, 9. A, 
Základní škola Švermova 4,

Žďár nad Sázavou  

Foto: René Rámiš – archiv

Fandíme mistrům! Přímý přenos hokejového utkání a Martina Sáblíková
Přijďte v  neděli 10. května 2015 
společně poděkovat nejúspěšněj-
ší reprezentantce v  rychlobrusle-
ní a  po  letošní úspěšné sezoně již 
dvanáctinásobné mistryni světa 
Martině Sáblíkovové za  skvělou 
reprezentaci našeho města a  celé 
České republiky. 

Přivítejte Martinu doma a společně pak 
fanděte českým hokejistům na  Mist-
rovství světa v ledním hokeji 2015.

Sportovní akce proběhne v  neděli 
10. května 2015 od 15.00 hodin na ná-
městí Republiky, kde bude násled-
ně možné zhlédnout i  přímý přenos 
posledního hokejového utkání naší 
reprezentace v základní skupině Čes-
ko-Německo na mistrovství světa. 

Akci pořádá Český rozhlas Region 
a  město Žďár nad Sázavou. Sportov-
ním odpolednem fanoušky provede 
moderátor Robin Šalamon. 

Dojděte na  náměstí Republiky vy-

tvořit tu pravou atmosféru. Součástí 
akce bude také autogramiáda Martiny 
Sáblíkové.   (red)

Popřejte svým maminkám
Všechny maminky si jistě zaslouží naši pozornost celoročně.  Jak to ale již na svě-
tě bývá, člověk pro samý spěch a práci zapomíná i na své nejbližší. 
Vzpomeňme si tedy druhou květnovou neděli, letos 10. května, a  popřejme 
svým maminkám vše nejlepší ke Dni matek.
K přání se připojuje i redakce Žďárského zpravodaje 
a celý Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou. (red)

Žďár zahajoval 
národní konferenci 
Svým příspěvkem, popisujícím pěti-
letou cestu ke zvyšování kvalit veřej-
ných služeb, otevřel tajemník Měst-
ského úřadu ve  Žďáře nad Sázavou 
Jan Havlík březnovou národní konfe-
renci starostů Zlati kamen ve  slovin-
ském Bledu. Více než 60 slovinských 
starostů odměnilo „žďárskou cestu 
za kvalitou“ dvojitým potleskem. (red)

Akce pro celou rodinu
Srdečně vás zveme do Penzionu V Kapli na každoroční zahájení sezony pozoro-
váním čápů z  letní zahrádky. V  pátek prvního května budete mít možnost vyu-
žít rozkvetlou třešeň, zavěšenou u  nás v  kavárně, k  prvním jarním polibkům 
a od 19.00 hodin proběhne ochutnávka francouzských vín z oblasti Alsas a Tart-
fambé. Druhého května vás od 16.00 hodin zveme na vernisáž výstavy keramiky Ji-
tky a Lucie Hendrychových, po které bude následovat prohlídka výroby. Keramika 
se zde totiž vyrábí již více než 20. let. V neděli třetího května se můžete v 16.00 těšit 
na divadelní představení Kočka na kolejích a od 19.00 si přijít společně zazpívat 
na naše pravidelné setkání muzikantů a milovníků zpěvu.  Penzion V Kapli
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Kronika Města
Žďáru nad Sázavou

Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou
mělo ke dni 23. února 2014
celkem 21 597 občanů,
přihlášených
k trvalému pobytu.

Ke dni 23. března 2015
mělo město Žďár nad Sázavou 
celkem 21 562 občanů
přihlášených k trvalému pobytu.

Děti narozené v lednu 2015 
Natali Čížková 6. 1. ZR 2
Jan Vyhlídal 6. 1. ZR 1
Eva Pokorná 8. 1. ZR 4
Adéla Suková 9. 1. ZR 4
Neli Pálková 13. 1. ZR 1
Oliver Škapa 13. 1. ZR 4
Alex Janáček 26. 1. ZR 3
Eliška Jaitnerová 27. 1. ZR 6

Děti narozené v prosinci 2014 
(dodatek)
Adéla Slámová 23. 12. ZR 1

Životní jubilea v dubnu 2015
Vlasta Forstová 1. 4. 85 let ZR 1
Marie Glajcová 1. 4. 80 let ZR 3
Miroslav Karásek 1. 4. 80 let ZR 4
Jiří Málek 3. 4. 80 let ZR 3
Marie Sedláková 3. 4. 85 let ZR 3
Jiří Horák 6. 4. 80 let ZR 5
Jiří Libra 7. 4. 80 let ZR 4
Vlasta Majtánová 10. 4. 80 let ZR 3
Věra Šecová 10. 4. 90 let ZR 6
Jiřina Běhavá 12. 4. 90 let ZR 4
Jiří Sedlák 13. 4. 80 let ZR 2
Anna Šteidlová 14. 4. 85 let ZR 3
Ludvík Filipi 15. 4. 80 let ZR 4
Miroslav Dolníček 19. 4. 80 let ZR 5

Srdečně gratulujeme!
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