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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
prázdniny nám skončily, doba let-

ních dovolených je za námi a děti na-
stoupily do škol a školek. Především 
těm nejmenším bych rád popřál, aby 
se jim jejich první kroky ve školce či 
ve škole vydařily, a také, aby se jim ve 
školách líbilo. Jsem přesvědčen, že 
všechny naše školy nabízejí kvalitní 
podmínky pro vzdělávání, ať už se to 
týká učitelů či zázemí pro výuku.

Ačkoliv se může zdát, že doba 
prázdnin je spíše odpočinková, naše 
město přes prázdniny rozhodně ne-
spalo. A tak na nás s novým školním 
rokem čeká například rozjezd zpra-
cování nové strategie rozvoje měs-
ta, či pokračování v průzkumu, který 
vede k získání podkladů pro zatrak-
tivnění žďárské MHD. Právě v září, a 
poté také celý říjen, budeme spolu 
s výzkumníky přímo v ulicích měs-
ta sbírat podněty. Nikdo dnes tedy 
nemůže říct, že nemá možnost se k 
budoucímu rozvoji vyjádřit. Proto 
vás prosím, využijte této příležitos-
ti a obětujte několik desítek minut 
pro naše město a zapojte se do výše 
zmíněných průzkumů. Podrobné in-
formace k těmto tématům naleznete 
právě v tomto čísle Žďárského zpra-
vodaje. Věřte, že vaše zapojení má 
velký význam pro další rozvoj celého 
města. 

Na závěr bych vás chtěl poprosit 
o trochu trpělivosti.  Dvě důležité 
ulice našeho města, Smetanova a 
Neumannova, startují od září s re-
konstrukcí, lze tedy předpokládat 
komplikace v dopravě. Město a jeho 
pracovníci se ale budou snažit, aby 
omezení z toho plynoucí bylo co nej-
menší. Zkrátka: Musíme to opravit!

Děkuji za pochopení a přeji všem 
krásné babí léto.

Zdeněk Navrátil, starosta města

Nejlepší čeští dřevorubci měřili své síly na 
náměstí Republiky
V neděli 6. září 2015 hostilo žďárské náměstí jeden z vrcholů Timbersportu 
v naší republice. Šestnáct borců se sekerou a motorovou pilou bojovalo o 
kvalifikaci na mistrovství ČR v tomto náročném dřevorubeckém sportu. Mis-
trovství České republiky se bude konat 4. října v Plzni.

Soutěžilo se celkem ve čtyřech disciplínách: přesekávání ležící klády, přeseká-
vání stojící klády, řezání motorovou pilou a řezání ruční pilou. Další dvě exhibiční 
disciplíny, přesekávání ve výšce a řezání s pilou s velkým výkonem, předvedl di-
vákům v neděli vicemistr světa Martin Komárek. Klání se zúčastnil také místní bo-
rec Leoš Klíma, který nakonec obsadil celkové třinácté místo. Závod vyhrál Martin 
Roušal. (adl)

Aplikace Lepší místo.cz plní svoji funkci
Město Žďár nad Sázavou začalo 
před dvěma měsíci aktivně využívat 
aplikaci Lepší místo. Jak aplikace 
funguje jsme se zeptali komunitní 
koordinátorky Radky Remarové.

Co je aplikace Lepší místo.cz?
Je to systém, který eviduje jednot-

livé tipy a požadavky od občanů, aniž 
byste museli navštívit městský úřad, 
čekat na pracovní den nebo úřední 
dobu. Umožňuje nám rovnou předá-
vat úkoly příslušným odborům nebo 
úředníkům. Nabízí nám efektivní způ-
sob komunikace s občany, jinými úřa-
dy a firmami.

Kolik lidí aplikaci v současné době 
využívá?

Prozatím jsme zaevidovali přibliž-
ně 40 námětů, tipů. Některé z nich se 
nám podařilo vyřešit okamžitě, jako 
například sledování kvality vody ve 
studánkách, spadlé větve, trčící železa 
a podobně. Některé jsou stále v řešení, 
jejich realizace totiž vyžaduje delší pří-
pravu nebo větší finanční náročnost.

Kolik taková aplikace město stojí?
V současné době se nám s dodava-

telem podařilo vyjednat zkušební rok 
zdarma. Aplikace ale běžně stojí koru-
nu na občana a jeden kalendářní rok.

 (red)

Mapa s tipy Žďár nad Sázavou

starosta města
Zdeněk Navrátil

Timbersport na náměstí Republiky, slavnostní zahájení foto: (adl)

Vyřešený tip – sledování studánek
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Co je nového? Aneb poznámky z rady 
Hospodaření příspěvkových 
organizací

Rada města byla seznámena s hos-
podařením příspěvkových organizací 
města. Všechny organizace hospodaří 
dobře, nemají problémy s financemi. 
Některým se dokonce daří plynule na-
vyšovat svůj rezervní fond.

Prodej pozemků 
v průmyslové zóně Jamská

Rada města souhlasila s prodejem 
dalších pozemků v průmyslové zóně 
Jamská společnosti Vamafil s.r.o. a 
společnosti Vodaservis s.r.o. za účelem 
podnikatelského záměru – rozšíření 
areálů obou společností za dohodnu-
tou kupní cenu 500 Kč za m2 u pozem-
ků nezatížených ochrannými pásmy 
inženýrských sítí a za cenu 300 Kč za 

m2 u pozemků zatížených ochrannými 
pásmy inženýrských sítí. Rada města 
tímto souhlasem vyjádřila podporu 
rozvoje podnikání místních firem. 

Zemědělské pozemky, 
výpověď nájmu

Rada města rozhodla o výpovědi 
nájmu (pachtu) všem zemědělským 
podnikatelům. Následně budou země-
dělské pozemky ve vlastnictví města 
nabídnuty k pronájmu na zeměděl-
skou činnost a pronajímány v souladu 
s činností dobrého hospodáře nejvyšší 
nabídce.

Změna jednacího řádu 
a změna zásad transparentnosti

Rada města doporučila ke schválení 
zastupitelstvu města změnu jednacího 

řádu zastupitelstva města a změnu zá-
sad transparentnosti. Tyto zásady byly 
změněny v souladu s koaliční smlou-
vou. Zastupitelstvo města tyto změny 
dne 3. 9. 2015 schválilo.

Nová lékárna na poliklinice
Rada města neschválila investiční 

záměr zřízení další lékárny v prosto-
rách polikliniky. Pokud se najdou na 
poliklinice volné prostory, rada měs-
ta se domnívá, že je lze využíti jiným 
způsobem, například chybějícími od-
bornými lékaři, či centrem prevence 
nemocí.  

Pronájmy nebytových prostor
Více informací k tomuto tématu na-

leznete na straně 8.
Ludmila Řezníčková, radní města

Zastupitelé schválili dotační program 
Obnova kulturních památek 
Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, došlo s účinností od 20. února 
2015 k zásadní změně pravidel při 
poskytování příspěvků. Již se ne-
jedná o příspěvky, ale o dotace z 
rozpočtu města, které mohou být 
buď individuální nebo programové. 
Dříve vlastníci kulturních památek 
podávali své žádosti o příspěvek 
individuálně a příspěvky byly poté 
přímo zapracovány do rozpočtu 
města. Nyní je nutné nejprve vyhlá-
sit program dotace.

Zastupitelstvo města Žďáru nad 
Sázavou schválilo dne 3. září 2015 
dotační program na podporu obnovy 
kulturních památek nacházejících se 
na území města s názvem Obnova kul-
turních památek v celkovém objemu 
finančních prostředků 1 100 000 ko-
run.  Město musí program zveřejnit na 
úřední desce 30 dnů před počátkem 
lhůty pro podání žádostí a program 
musí být zveřejněn po dobu 90 dnů, v 
tomto případě do 3. prosince 2015. Vý-
zvu s podmínkami poskytnutí dotace 
a formulář žádosti naleznete na webo-
vých stránkách města www.zdarns.cz, 

pod odkazem Dotační programy.
Přidělení jednotlivých finančních 

částek bude po skončení programu 
schváleno příslušnými orgány města. 
Žádosti mohou podávat vlastníci kul-
turních památek od 5. října 2015 do 3. 
prosince 2015.

 (red) 

Diskuze na téma Strategie rozvoje našeho města

Měla by městem projíždět tramvaj?
Chceme ve Žďáře mrakodrap?
Je naše město hvězdou Vysočiny?
Kam bude naše město směřovat za několik let závisí nyní na nás ...

Program:

velká zasedací místnost Městského úřadu, Žižkova 227/1Místo konání:

středa 30. září 2015 od 17.00 hodinDatum:

Setkání s občany na téma Strategie rozvoje našeho města

Naše město v roce 2028

Pořádá město Žďár nad Sázavou. Změna programu vyhrazena.

Zapojte se do diskuze o budoucnosti našeho města

Setkání na téma:
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Nádražní ulice, vyhodnocení ankety
Nádražní ulice je jednou z nejdůle-
žitějších ulic našeho města. Spojuje 
dopravní tepnu, autobusové a vla-
kové nádraží, se srdcem města, ná-
městím Republiky. Nádražní ulice 
je od náměstí Republiky k nádraží 
dlouhá přes 850 metrů.

V termínu od 22. června do 31. čer-
vence letošního roku proběhla mezi 
občany města anketa, ve které mohli 
vyjádřit své představy o dalším řešení 
Nádražní ulice.

Vedení města chce před chystanou 
realizací nových povrchů komunikace 
zadat zpracování architektonické stu-

die, ve které budou projednány možné 
varianty, jak by měla celá Nádražní uli-
ce vypadat.

Vyhodnocení ankety

V anketě bylo odevzdáno 82 anket-
ních lístků, z toho 69 formou vyplnění 
elektronického dotazníku umístěné-
ho na webových stránkách. Ankety se 
zúčastnilo 38 žen a 44 mužů, z toho 
70 občanů ve věku od 20 do 64 let, 16 
bydlících na Nádražní ulici a 56 ze Žďá-
ru nad Sázavou, 5 občanů na Nádražní 
ulici pracuje v provozovnách. Dále 74 
procent účastníků ankety chodí na Ná-

dražní ulici na nákupy, 65 procent na 
Českou poštu a 53 procent ji využívá 
pro cestu z nádraží nebo na nádraží. 
Nejčastěji se zde pohybují mezi 14 až 
16 hodinou. 

Občané by na Nádražní ulici, ale 
především na pěší zóně, uvítali víc let-
ních zahrádek, provozoven a obcho-
dů, dále lavičky, koše, stojany na kola, 
pás pro cyklisty, směrovky. Objevil se i 
požadavek na zprůjezdnění pěší zóny, 
například formou jednosměrné ulice, a 
samozřejmě vyřešení parkování. Mezi 
návrhy se jako námět objevilo umístě-
ní lavičky Václava Havla, bývalého pre-
zidenta.   (red)

Parkoviště u zámku bude od května bezpečnější
Parkoviště u zámku rodiny Kinských 
bude přestavěno do května příštího 
roku. Zakázku na stavbu Pěší tra-
sy podél barokního mostu získala 
firma Gremis. Plocha po přestavbě 
nabídne 91 parkovacích míst, z toho 
pět vyhrazených pro zdravotně po-
stižené.

První zářijový den letošního roku 
byla zahájena stavba pod názvem Pěší 
trasy podél barokního mostu. Jedná 
se o akci, která v sobě zahrnuje rekon-
strukci a rozšíření parkoviště u barok-
ního mostu na ulici Santiniho. Vybudo-
vání chodníku oddělujícího parkoviště 

od státní silnice, navazující na přechod 
pro chodce vedoucí z parkoviště k 
zámku a rekonstrukci stávající láv-
ky pro pěší. V záměru byla původně i 
nová lávka od parkoviště k restauraci 
Táferna a přechod za barokním mos-
tem směrem do města. Tyto prvky však 
prozatím nejsou předmětem započaté 

zakázky. V současné době ale probíhá 
intenzivní jednání s majiteli pozem-
ku, který město pro stavbu potřebuje. 
„Věřím, že jednání s majiteli pozemku 
dopadne dobře, aby druhá lávka i pře-
chod mohly být dokončeny zároveň s 
realizací nového parkoviště již v květnu 

2016,“ sdělil starosta města Žďáru nad 
Sázavou Zdeněk Navrátil.

Projekt přechodu pro chodce smě-
rem od barokního mostu do města se v 
současné době připravuje k podání žá-
dosti o stavební povolení a stejně tak 
se dokončuje projekt rozšíření stávající 
zastávky MHD a přechodu před bra-
nou do zámku, které již neodpovídají 
platným právním předpisům. 

Zahájená stavba má probíhat do 
května příštího roku. Počítá se s tím, 
že hlavní práce proběhnou v letošním 
roce a na rok 2016 zůstanou především 
úpravy terénu a dokončování stavby.

V době, kdy bude probíhat nahraze-
ní stávající lávky pro pěší, bude fungo-
vat provizorní lávka, kterou dodavatel 
stavby, firma Gremis Velké Meziříčí, ve-
dle mostu umístí.   

(red)

Vizualizace nového parkoviště na ulici Santiniho foto: archiv MěÚ

Údaje k akci: Pěší trasy podél barokního mostu
Projektant stavby:   PK Ossendorf spol. s r.o., Brno - Ing. Smrž , Ing. Štěpánková 
Projektant arch. části:   ARCHIKA, Brno – Ing. Arch. Jindřich Kaněk 
Cena stavby:    8,9 mil. korun bez DPH
Dodavatel stavby:   GREMIS spol. s r.o., Velké Meziříčí 
Termín realizace:   1. září 2015 – 31. května 2016

Vizualizace budoucího parkoviště
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Město se zamýšlí nad  řešením křižovatky Chelčického – Jihlavská

Rekonstrukce Smetanovy ulice
Od loňského roku probíhá přípra-
va rekonstrukce inženýrských sítí a 
oprava povrchů ve Smetanově uli-
ci, a to od křižovatky u obchodního 
domu Convent, po křižovatku U Iva-
na. Celá akce se skládá ze dvou sa-
mostatných staveb, které mají každá 
svého investora. Rekonstrukci řádů 
vodovodu a kanalizace zajišťuje a 
investuje Svaz vodovodů a kanaliza-
cí Žďársko. Opravu povrchů komuni-
kace a chodníků, rekonstrukci veřej-
ného osvětlení a dešťové kanalizace 
zajišťuje město Žďár nad Sázavou. 

„V současné době jsou obě stavby 
projednány, jsou u nich vyřešeny majet-
koprávní vztahy a technické podmínky 
řešení. Při přípravě stavebního povolení 
na rekonstrukci vodovodu a kanalizace 
ale došlo ke zpoždění, které bude mít vliv 
na termín realizace obou staveb,“ sdě-
lila vedoucí odboru rozvoje a územ-
ního plánování Irena Škodová. Podle 
posledních informací Svaz vodovodů 
a kanalizací uzavřel smlouvu s doda-
vatelem stavby, firmou T. M. V., Bystři-
ce n. Pernštejnem a plánuje zahájení 
stavby na začátek října 2015. Tím se ale 
posouvá oprava povrchů komunikací 
a chodníků, kterou zajišťuje město, až 
do příštího roku. 

Co nás čeká a nemine?
Firma T. M. V. by měla zahájit stavbu 

uzavřením úseku Smetanovy ulice od 
křižovatky s ulicí Tyršovou ke křižovat-
ce s ulicí Hutařovou. Pravděpodobně 
od října 2015 do ledna 2016, podle kli-
matických podmínek, pak bude probí-
hat rekonstrukce vodovodů a kanaliza-
cí. Následně bude proveden provizorní 
buď asfaltový, nebo betonový povrch, 
který umožní uvedení úseku do provo-
zu a jeho zimní údržbu do doby další 
stavby. V příštím roce pak dokončí 
dodavatel rekonstrukci vodovodů a 
kanalizací ve zbývajících úsecích. O je-
jich pořadí Svaz vodovodů a kanalizací 
teprve rozhodne. Podle klimatických 
podmínek a podle skutečně prove-
dené rekonstrukce sítí zahájí pravdě-
podobně v květnu 2016 svoji stavbu, 
tedy opravu povrchů, veřejné osvětle-
ní a dešťovou kanalizaci město. Stavba 
bude provedena opět po úsecích tak, 
aby byl umožněn objízdný provoz v 
lokalitě. Podrobnosti o připravovaném 
postupu můžete získat u pracovníků 
Svazu vodovodů a kanalizací. O stavbě 
města budou zveřejňovány průběžné 
informace po výběrovém řízení na do-
davatele stavby. 

Odbor rozvoje a územního plánování

KLAFAR II
Rada města se o prázdninách na 
svém zasedání vrátila k materiálu 
týkajícímu se výstavby nové tech-
nické infrastruktury pro pozemky 
pro rodinné domy v nově plánova-
né ulici Hrnčířská, která navazuje 
na obytný soubor na sídlišti  Klafar. 
Od začátku roku se otázkou zda v 
této ulici stavět sítě pro rodinné 
nebo i bytové domy zabývala pra-
covní skupina Klafar II ve složení 
architekt Martin Zezula a Roman 
Bukáček.

Vedení města se na několika zase-
dáních zabývalo a diskutovalo, jak ke 
stavbě přistoupit. Byl zvažován zájem 
obyvatel, závazky města ke směnám 
pozemků i rozvojové možnosti pro 
případnou výstavbu bytových domů. 
V konečném rozhodnutí se rada měs-
ta rozhodla přijmout  doporučení 
pracovní skupiny Klafar II a Komise 
rozvoje města a životního prostředí a 
připravit v ulici lokalitu jak pro rodin-
né, tak i pro bytové domy. Vzhledem 
ke složitějšímu vývoji a rozhodnutí, 
které si zaslouží větší komentář, bude 
v říjnovém čísle Žďárského zpravoda-
je zveřejněn obsáhlý článek doplně-
ný o přehledné situační výkresy. 

Odbor rozvoje a územního plánování

Jihlavská ulice je hlavním přivadě-
čem od dálnice D1 nejen pro město 
Žďár nad Sázavou, ale také pro směr 
do Nového Města na Moravě a Bys-
třice nad Pernštejnem. Tato ulice se 
nachází v blízkosti autobusového 
nádraží a je přes ulici Chelčickou za-
tížena velmi vysokým podílem těž-
ké nákladní dopravy a autobusy jak 
dálkových, tak místních tras. Tomu 
odpovídá technický stav obou ulic, 
a také problémy s levým odbočením 
z Chelčického ulice do centra města. 

Protože město stojí před rozhodnu-
tím jak řešit dopravu na této křižovat-
ce, zadalo firmě HaskoningDHV Czech 
Republik, kancelář Brno, zpracování 
posouzení záměrů na umístění mi-
niokružní křižovatky o průměru do 10 
až 21 metrů s pojížděným středovým 
ostrůvkem. 

Výsledkem posouzení je závěr, že 
charakteristika stávajícího provozu, 
tedy vysoká intenzita provozu s vý-

znamným podílem těžké nákladní 
dopravy, je základním nevyhovují-
cím kritériem pro umístění takovéto 
miniokružní křižovatky. Vzhledem k 
tomu, že kamion musí na vjezdu na 
miniokružní křižovatku dát přednost 
veškerému provozu, tak je významný 
podíl těžké dopravy na křižovatce v 
základním rozporu s principem umís-
ťování miniorkužní křižovatky. V po-
rovnání se stavem, kdy těžká doprava 
využívá prakticky jen komunikaci I/19 
(ul. Jihlavskou) s právem přednosti 
v jízdě, tak nově by musela dávat na 
obou vjezdech přednost a čekat, až 
se zcela uvolní okružní křižovatka. Ani 
sklonové poměry zpevněných ploch 
nejsou pro miniokružní křižovatku pří-
znivé a vyžadovaly by úpravu.

Firma HaskoningDHV navrhuje jako 
možnou alternativu klasickou okružní 
křižovatku s větším poloměrem, nebo 
zkapacitnění stykové křižovatky, tzn. 
vybudování nového odbočovacího 
pásu pro pravé odbočení z Chelčické-

ho ulice směrem na Jihlavu. Celý posu-
dek naleznete na webových stránkách 
města v aktualitách a následně také v 
informacích z městského úřadu.

V současné době probíhá ještě pro-
věřování majetkoprávních vztahů v 
území, po kterém dojde ke konečné-
mu rozhodnutí, zda bude křižovatka 
projekčně řešena jako okružní s větším 
poloměrem, nebo styková s rozšířením 
o odbočovací pruhy a středovým os-
trůvkem u přechodu pro chodce. 

 (red)  

Křižovatka Chelčického - Jihlavská
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Kam bude směřovat naše město za několik let, závisí nyní na nás
V současné době byly ve městě za-
hájeny práce na projektu Strategie 
rozvoje města Žďáru nad Sázavou. 
Strategický plán se teď stane klíčo-
vým střednědobým až dlouhodo-
bým dokumentem, zaměřeným na 
plánování ekonomického a sociální-
ho rozvoje města. 

Průzkum v našem městě probíhá 
již od 1. září 2015 a potrvá do 9. října 
2015. Jako zpracovatel projektu byla 
na základě výběrového řízení vybrá-
na společnost PROCES – Centrum pro 
rozvoj obcí a regionů, s.r.o., která má 
dlouhodobé zkušenosti se zpracová-
ním strategických a koncepčních do-
kumentů směřujících ke komplexnímu 
rozvoji území. 

„Velmi důležitým podkladem pro vy-
pracování strategického plánu budou 
názory, preference a priority vás, občanů 
města. Z tohoto důvodu se na vás obra-

címe s žádosti o spolupráci prostřednic-
tvím zapojení se do průzkumu veřejného 
mínění,“  žádá občany o spolupráci sta-
rosta města Zdeněk Navrátil. Dotazní-
kové šetření probíhá formou osobního 
face to face (tváří v tvář pozn. redakce) 
rozhovoru, je ale také doplněno tele-
fonickým dotazováním, zároveň bude 
část dotazníků distribuována do jed-
notlivých domácností. Občané mají 
také možnost vyplnit dotazník, který 
je již od 4. září dostupný na webových 
stránkách strategie.zdarns.cz, kde jsou 
rovněž uvedeny základní informace o 
projektu a nachází se zde rovněž pro-
stor pro veřejnou diskusi. 

Průzkum provádí společnost PRO-
CES ve spolupráci s Městským úřadem 
Žďár nad Sázavou. „Výsledky výzkumu 
budou sloužit jako podklad pro nastave-
ní vize rozvoje města a definování rozvo-
jových priorit a opatření,“ sdělil starosta.

V průběhu tvorby strategického 

plánu budou realizována také veřejná 
projednání, první z nich se uskuteční 
již ve středu 30. září 2015 v 17.00 hodin 
ve velké zasedací místnosti na měst-
ském úřadě. Více informací naleznete 
ve zpravodaji na straně 3. „Předem dě-
kujeme za spolupráci, která bude přínos-
ná pro celé město a těšíme se na setkání 
s vámi,“ doplnil  za vedení města staros-
ta Zdeněk Navrátil.    

 (red)                

Zkouška. Zkouška rozhlasu. Tak tato 
slova mohli občané města v posled-
ních dnech slyšet z nově nainstalo-
vaných reproduktorů. Zaměstnanci 
úřadu spustili zkušební provoz no-
vého bezdrátového systému.

Z vysílání, které bude probíhat dva-
krát týdně, se občané dozvědí o dění 
na úřade i ve městě. Vysílání rozhlasu 
tak bude obsahovat například pozván-
ky na zastupitelstvo města, ale i jiné 
akce pořádané úřadem nebo některou 
příspěvkovou organizací. Novinkou 
bude nyní také pravidelná zkouška 
sirén, vysílaná každou první středu v 
měsíci přes tento nový systém.

Hlavním důvodem realizace pro-
jektu jsou protipovodňová opatření. 
Jde totiž o výstražný a varovný systém, 
který se v případě problémů postará o 

to, aby každý včas věděl, co se děje a 
co má dělat.

Státní fond životního prostředí po-
skytl městu dotaci, která pokryla 90 % 
nákladů, což je přes sedm a půl milionu 
korun. O vše potřebné se staral odbor 
rozvoje a územního plánování ve spo-
lupráci s Josefem Šulcem z krizového 
řízení. „Ještě nikdy se městu nepodařilo 
obdržet dotaci ve výši 90 % z celkových 
nákladů na realizaci investiční akce. Je 
to způsobeno tím, že veškeré náklady na 
akci byly Státním fondem životního pro-
středí uznány jako způsobilé. Tuto inves-
tiční akci považuji za dotačně nejúspěš-
nější v celé historii čerpání dotací naším 
městem,“ sdělila Ilona Vráblová, která 
pracuje pro odbor rozvoje a územního 
plánování, kde se zabývá právě dota-
cemi a grantovými programy.

V rámci projektu byl nainstalován i 

hladinoměr, tři srážkoměry a elektro-
nické varovné sirény. Město tak doká-
že v případě přírodních katastrof rea-
govat rychleji a efektivněji. „Rozhlas je 
obecně nastaven na standardní úroveň 
hlasitosti, srozumitelnosti a směrové 
orientace reproduktorů, ovšem pro jeho 
kvalitní funkci je nutno tento systém ve 
skutečném provozu doladit dle potřeb a 
podmínek konkrétní lokality,“ vysvětlila 
Vráblová. Proto se neváhejte na úřad 
obrátit s jakoukoli připomínkou. Pro-
školení zaměstnanci městského úřadu 
jsou otevřeni dotazům a postřehům. 
Zájemci je mohou sdělovat na telefon-
ním čísle 566 688 111 nebo na nové 
e-mailové adrese určené přímo pro 
rozhlas:mestskyrozhlas@zdarns.cz. 
Současně se zavedením nového měst-
ského rozhlasu bylo zrušeno komerční 
vysílání.    (adl)

Kvalitní zvuk hlášení zajišťuje nový bezdrátový rozhlas

Hospodářská politika a ekonomický rozvoj města
Od konce letních prázdnin funguje Pracovní skupina pro 
podporu hospodářské politiky a ekonomického rozvoje 
města, kterou zřídil starosta města Zdeněk Navrátil.

Skupinu vede radní Martin Mrkos, stálými členy jsou dále 
radní Radek Zlesák, Tomáš Havlík, Petr Pejchal, Karolína 
Klusáčková a Roman Souček. „Ve své práci se chceme profi-
lovat jako neformální a flexibilní skupina, která je zdrojem in-
formací, analýz, koncepcí, nápadů a inovací pro rozvoj města. 

Ten vnímáme hlavně v rovině dlouhodobé udržitelnosti – to, že 
ve městě bude dostatek kvalifikované práce, vzroste počet oby-
vatel, nebo se alespoň zastaví jeho pokles, a že Žďár bude pro 
své fungování využívat chytrá řešení a následovat trendy,“ vy-
světlil Martin Mrkos. „Skupina vzniká jako reakce na dlouho-
dobý pokles počtu obyvatel města, vysychající investiční zdroje 
města a trendy v ekonomice“, popsal důvody vzniku skupiny 
starosta Navrátil. Členové pracovní skupiny pracují zdarma.  
 (red)

Žďár nad Sázavou foto: archiv
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Důležité informace o podzimním úklidu města 2015
Město Žďár nad Sázavou organizu-
je v období od 1. října do 17. října 
2015 na celém území města podzim-
ní úklid. 

Ve dnech od 1. října do 3. října 2015 
se uskuteční svoz nebezpečného od-
padu. Při tomto sběru je možné odložit 
pouze odpady s nebezpečnými vlast-
nostmi, například rádia, televizory, 
ledničky, plechovky, nádoby od barev, 
laků, ředidel, zářivky, monočlánky, aku-
mulátory a jiné obaly znečištěné škod-
livinami. Stanoviště a časový harmo-
nogram svozu nebezpečného odpadu 

naleznete níže v tabulce. „Žádáme ob-
čany, aby všechny odpady předávali 
pracovníkům firmy přímo na stanovišti 
k autu,“ sdělila pracovnice odboru ko-
munálních služeb Miluše Kozáková. 
Po ukončení mobilního svozu je mož-
no uložit nebezpečné a všechny další 
odpady na sběrném dvoře na Jihlavské 
ulici. Tato služba je k dispozici celoroč-
ně s rozšířenou provozní dobou.

Provozní doba sběrného dvora
pondělí – pátek 6.00 až 18.00 hodin
sobota – 7.00 až 13.00 hodin

V době od 5. října do 17. října 2015 

budou na obvyklých stanovištích ve 
městě rozmístěny velkoobjemové kon-
tejnery na objemný odpad a odpad ze 
zeleně (viz tabulka výše).

Do 30. září 2015 obdrží každá do-
mácnost složenku na poplatek za 
komunální odpad za 2. pololetí roku 
2015. Částka za osobu a pololetí činí 
290 korun a je splatná do 31. října 
2015. „Žádáme občany, aby označili své 
schránky všemi jmény osob, které jsou 
na dané adrese trvale hlášeny. Tak bu-
dou složenky včas a správně doručeny,“ 
poznamenala Kozáková. 

 Odbor komunálních služeb

Pilman prověřil síly triatlonistů  
V sobotu 22. srpna ožil Rekreační 
areál Pilák posledním z trojice le-
tošních žďárských triatlonů, pořá-
daných zkušenými organizátory z 
SK Axiom OrBiTt. V rámci třináctého 
ročníku závodu Pilman, který byl zá-
roveň Mistrovstvím České republiky 
ve středním triatlonu, čekala na zá-
vodníky náročná trať zahrnující 1,9 
km plavání, 93 km jízdy na kole a 
více než 21 km běhu.

Po dlouhotrvajících parných dnech 
se počasí naštěstí umoudřilo, a tak ne-
celé dvě stovky závodníků mohly na 

trať vyrazit za velmi příjemných pod-
mínek. Vítězství a titul Mistra České re-
publiky získal v čase 4 hodiny 19 minut 
a 45 sekund Tomáš Míka, který se do 
čela probojoval dobrým výkonem v zá-
věrečném běhu. S odstupem 3 minuty 
a 6 sekund za Míkou doběhl do cíle 
druhý Ladislav Dvořák následovaný 
po více než 2 minutách třetím Janem 
Majerem.

V kategorii žen, které musely zvlád-
nout stejnou trať jako muži, zvítězi-
la Eva Potůčková v čase 5 hodin a 7 
sekund. Skvělého výsledku dosáhla i 
druhá Petra Krejčová, které se podařilo 

po loňském pádu z kola, kdy jí hrozi-
lo i ochrnutí, dostat zpět do výborné 
kondice. Na Potůčkovou ztratila něco 
málo přes 7 minut. Bronzovou příčku 
pak vybojovala Michaela Gerychová se 
ztrátou 19 minut na vítězku.

K velkým kladům závodu řadí pořa-
datelé, které tvořilo i více než 40 dobro-
volníků, zájem a aktivitu diváků, velmi 
dobré hodnocení vyjádřili i závodníci, 
a také představitelé České triatlonové 
asociace. Ředitel závodu Jan Havlíček 
si tak pouze posteskl na malý zájem 
lokálních médií.

Miroslav Skalník

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na podzimní úklid 2015
pondělí 5. 10. 2015 hodina pondělí 12. 10. 2015 hodina
Dvorská 13,00 - 14,30 Sadová 13,00 - 14,30
U Táferny 15,00 - 16,30 Nábřežní 15,00 - 16,30
Bezručova - u fotb. hřiště 17,00 - 18,30 Střední zdrav. škola 17,00 - 18,30
úterý 6. 10. 2015 hodina úterý 13. 10. 2015 hodina
Šípková 13,00 - 14,30 Okružní - V Zahrádkách 13,00 - 14,30
Purkyňova 15,00 - 16,30 U Jezu 15,00 - 16,30
Vejmluvova 17,00 - 18,30 sídl.Klafar - u Orlovny 17,00 - 18,30
středa 7. 10. 2015 hodina středa 14. 10. 2015 hodina
Bratří Čapků 13,00 - 14,30 Kavánova 13,00 - 14,30
Vnitřní 15,00 - 16,30 Pelikánova - Jamborova 15,00 - 16,30
Nová 17,00 - 18,30 KD Vysočany 17,00 - 18,30
čtvrtek 8. 10. 2015 hodina čtvrtek 15. 10. 2015 hodina
Květná - Luční 13,00 - 14,30 Lučiny 13,00 - 14,30
KD Vysočany 15,00 - 16,30 Vodojem - točna 15,00 - 16,30
Veselská u školky 17,00 - 18,30 Libická u byt.domu 17,00 - 18,30
pátek 9. 10. 2015 hodina pátek 16. 10. 2015 hodina
Novoměstská 13,00 - 14,30 Vnitřní 13,00 - 14,30
Polní 15,00 - 16,30 Květná - Luční 15,00 - 16,30
Vodojem - točna 17,00 - 18,30 U Hrázek 17,00 - 18,30
sobota 10 10. 2015 hodina sobota 17. 10. 2015 hodina
Mělkovice 8,00 - 9,30 Radonín 8,00 - 9,30
Veselíčko 10,00 - 11,30 Stržanov 10,00 - 11,30

čtvrtek 1. 10. 2015   
Bezručova - U Pily 14,30 - 14,55 
U Táferny 15,00 - 15,25 
Dvorská 15,30 - 15,55 
Vejmluvova - u obchodu 16,00 - 16,25 
Bezručova - u fotbal. hřiště 16,30 - 16,55 
Nová /zast.MHD/ 17,00 - 17,25 
Kulturní dům, Vysočany 17,30 - 17,55 
pátek 2. 10. 2015  
Květná - zastávka MHD 14,30 - 14,55 
Kulturní dům Libušín 
- parkoviště u hotel. domu 15,00 - 15,25 

Bratří Čapků - stánek PNS 15,30 - 15,55 
na Rybníčku 16,00 - 16,25 
Střední zdravotnická škola 16,30 - 16,55 
Pelikánova - Jamborova 17,00 - 17,25 
MHD Vodojem - točna 17,30 - 17,55 
sobota 3. 10. 2015  
Stržanov 7,00 - 7,15 
Radonín 7,30 - 7,45 
Radonín - č.pop. 14 7,50 - 7,55 
Radonín - č.pop. 13 8,00 - 8,05 
Mělkovice 8,20 - 8,30 
Mělkovice - č.pop. 386 8,35 - 8,40 
Mělkovice - č.pop. 306 8,45 - 8,50 
Veselíčko 9,00 - 9,15 
U Jezu 9,30 - 9,55 
Okružní dolní vjezd ul. V Zahr. 10,00 - 10,25 
Klafar u Orlovny 10,30 - 10,55 

Svoz nebezpečného odpadu

Ze sportu
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Městská policie 
informuje

Městská policie zve ve čtvrtek 24. 
září 2015 všechny děti a jejich ro-
diče do parku na Farská humna. 
Od 15.00 hodin zde bude připrave-
no několik stanovišť, kde si budou 
moci vyzkoušet své dovednosti        
a znalosti o přírodě. Nikomu z nás 
není a nemělo by být lhostejné, 
jak vypadá místo a jeho okolí, ve 
kterém bydlíme a žijeme. Dětem 
nabízíme možnost seznámit se                      
s pravidly jak se chovat k přírodě     
a jak ji chránit.

Co se smí a nesmí v lese, najdou 
děti, ale i dospělí v chráněných loka-
litách vyobrazeno na piktogramech. 
Na Farských humnech se na ně bu-
dou těšit studentky ze „žďárské ob-
chodky,“ které všem ukáží, jak pikto-
gramy vypadají a jaký mají význam. 
Příchozí budou mít také možnost, 
vyrobit si svůj vlastní piktogram.

Na procházce přírodou to občas 
skončí nějakou odřeninou, občas i 
něčím závažnějším. Jak si s poraně-
ním v přírodě poradit, to si mohou 
děti vyzkoušet přímo u odborníků, 
a to studentů Vyšší odborné školy 
zdravotnické. 

Kam patří odpadky a umíš je 
správně roztřídit? Tak si to přijď 
vyzkoušet! 

Stanoviště zaměřené na třídění 
odpadu připravuje každoročně od-
bor životního prostředí městského 
úřadu. Je také dobré znát rostliny a 
stromy, proto si své znalosti mohou 
děti i rodiče ověřit, a třeba se naučit 
poznat i nějaké nové. I toto stanovi-
ště letos opět připravuje odborník z 
odboru životního prostředí.

Dílničku s podzimními motivy 
bude mít i letos připravenu Rodinné 
centrum Srdíčko. 

A protože to ještě není zdaleka 
všechno, chybí třeba bezpečnost 
na vodě a s ní  vodní skauti, přijďte 
všichni ve čtvrtek za námi. Moc se na 
vás těšíme.

Za celý realizační tým 
preventistka MP Dagmar Pálková   

Poliklinika je FREE
Takové cedulky mohou pacienti a 

návštěvníci městského zdravotnic-
kého zařízení vidět na chodbách od 
prvního září letošního roku. Obdobně 
jako na náměstí, tak i na poliklinice se 
mohou občané města volně připojit na 
internet. „Přístup k informacím považuji 
dnes již za samozřejmost, a proto jsem 

se rozhodnul investovat do sítě WiFi. Po 
přihlášení každý odklikne souhlas se vše-
obecnými podmínkami a může internet 
používat. Nyní je již i čekání na vyšetření 
příjemnější,“ sdělil ředitel polikliniky Mi-
chal Hubert Zrůst. Free WiFi na polikli-
nice funguje po celou dobu otevírací 
doby od 6 do 18 hodin. (red)

Podnikejte v městském objektu
Město Žďár nad Sázavou nabízí k 
pronájmu nemovitosti, které by 
mohly sloužit občanům k podnika-
telské činnosti, kterou chce tímto 
krokem rozvíjet  a podporovat. 

Jedná se například o objekt bývalé 
radniční vinárny s rozlohou 225,45m2. 
K provozování je možné využít i poze-
mek ve vlastnictví města, letní zahrád-
ku, v blízkosti kašny na náměstí Re-
publiky. Zájmem města je provozování 
reprezentativní restaurační činnosti s 
kuchyní.

Dále jsou k dispozici dva objekty 
na ul. Nádražní ve Žďáře nad Sázavou 
6, vhodné  k provozování zejména ob-
chodní činnosti. Rozloha těchto pro-
stor je 80,06m2 a 125,88m2. Oba pro-
story disponují prosklenými výlohami 
a sociálním  zařízením. 

V blízkosti bazénu na náměstí Re-
publiky je možné podnikat v objektu 
bývalého DM Centra v celkové výměře 
88,94m2, taktéž s prosklenou výlohou. 
V objektu byla provedena oprava elek-
trické instalace. Jedná se o objekt v po-
schodí se sociálním zařízením. 

Případné nabídky je nutno konzul-
tovat s kontaktní osobou, kterou je 
Vladimír Neuman, tel : 566 688135, ne-
boť je u všech těchto objektů  předem 
nutná prohlídka, včetně případných 
vysvětlivek k výši nájmu a samotného  
chodu a použití jednotlivých objektů.
SPORTIS nabízí

V budově  na ul. Dolní čp. 165 jsou 
volné kanceláře, výše nájemného činí 
1 000 Kč/m2/rok.  S těmito pronájmy 
disponuje příspěvková organizace 
Sportis, v případě zájmu  o tyto volné 
kanceláře je nutné kontaktovat kon-
taktní osobu, kterou je Vladimír Kova-
řík na tel. č. 603 228 148. Popřípadě 
jsou všechny volné prostory uvedeny 
na webových stránkách příspěvkové 
organizace Sportis.
Kultura Žďár nabízí

V prostorách Domu kultury se v 
současné době nachází volná zkušeb-
na hudeb a několik menších skladů. 
Kontaktní osoba pro dlouhodobé pod-
nájmy je Marcela Lorencová, ředitelka 
příspěvkové organizace Kultura Žďár.  
Zkušebna se nachází v suterénu budo-
vy Domu Kultury.   (red)

Nabídka zájmových kroužků Active-SVČ
Active - středisko volného času na-
bízí i v nadcházejícím školním roce 
širokou škálu nejrůznějších zájmo-
vých kroužků a kurzů pro děti od 3 
do 15 let. 

Vybírat pro své ratolesti můžete z 
technických kroužků a kurzů, příro-
dovědných kroužků, sportovních, ta-
nečních a pohybových kroužků, ale 
také z jazykových kroužků, výtvarné a 
estetické výchovy a hudebních kurzů 
a kroužků. Novinkou v letošním roce 
jsou kroužky jako Dogdancing, tanco-
vání s pejskem pro dospělé a děti od 
10 let, Mini Dance pro děti od 3 let, 
sólový zpěv pro děti od 10  do14 let, 

karetní hra Magic The Gathering pro 
děti od 11 let, vaření s Marií a Dášou 
pro děti od 9 do 15 let, sebeobrana pro 
děti od 10 let a základy boxu pro děti 
od 10 let.

Více informací a kompletní na-
bídku kurzů a kroužků pro školní rok 
2015/2016 naleznete na webových 
stránkách www.activezdar.cz nebo se 
můžete na cokoli zeptat na e-mailu 
krouzky@activezdar.cz

Od 1. září 2015 je možné si vyzved-
nout přihlášky, a to jak v budově Acti-
ve-SVČ na Dolní ulici, tak i v Domě dětí 
a mládeže na Horní ulici.

Active-SVČ, (red)
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VZOR VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ DO TABULKY

Průzkum cestování na území města Žďáru nad Sázavou
Vážení občané a návštěvníci města Žďáru nad Sázavou,

pracovní skupina pro zatraktivnění MHD si vás všech-
ny dovoluje laskavě požádat o vyplnění tabulky na druhé 
straně tohoto listu. Účelem je zjištění přepravních potřeb 
a jejich, pokud možno, co nejvyššího zohlednění při dalším 
rozvoji MHD ZR. Průzkum bude probíhat v našem městě od 
15. září 2015 a potrvá až do 31. října 2015. Vyplněné lístky 
můžete odevzdat na Městském úřadě Žďár nad Sázavou, v 
Relaxačním centru a na Poliklinice Žďár nad Sázavou. Dotaz-
ník bude možno vyplnit rovněž elektronicky na stránkách 
města www.zdarns.cz, a to na hlavní straně v aktualitách.

Dotazník prosím vyplňujte pravdivě, aby výsledek byl po-
užitelný pro další rozvoj městské hromadné dopravy v na-
šem městě. Díky získaným datům bude možno lépe popsat 
tzv. dopravní proudy v našem městě a podle toho vhodně 

nastavit systém jednotlivých linek MHD. V druhé polovině 
října tento průzkum doplní i terénní šetření přímo v auto-
busech MHD. Zde můžete být dotazováni výzkumníky na 
název vaší výstupní zastávky.

Jménem pracovní skupiny bych rád poděkoval za aktivi-
tu všech občanů, kteří přispěli svými připomínkami v prů-
běhu letošního roku na adrese mhd@zdarns.cz, která stále 
slouží pro sběr vašich podnětů. Vážíme si vaší zpětné vazby, 
proto děkuji také za všechny pravdivě vyplněné a odevzda-
né anketní lístky z tohoto průzkumu. O jeho výsledcích vás 
budeme samozřejmě informovat.  Ve středu 23. září 2015 se 
na náměstí Republiky navíc objeví  historický autobus a od 
11.00 se v něm budou po celý den občanům prezentovat 
novinky, které souvisejí s MHD ZR. Všichni jste na toto setká-
ní srdečně zváni. Zdeněk Navrátil, starosta města

výchozí místo 
(prosím uveďte co nejvíce 
jednoznačně a srozumitelně)

cílové místo 
(prosím uveďte co nejvíce 
jednoznačně a srozumitelně)

příchod 
/příjezd 
do cíle

odchod 
/odjezd 
zpět

četnost 
v pracovní 
dny

četnost 
o víkendech 
a svátcích

poznámka/důvod cesty/
počet osob 
(když více jak 1)

Okružní horní - Věžička ŽĎAS, hlavní brána 5:45 14:10 denně ne cesta do zaměstnání

Okružní horní - Věžička Kaufland 17:00 18:00 1x týdně ne větší nákup (2 osoby)

Okružní horní - Věžička Táferna 9:00 11:00 ne 1x měsíčně setkání filatelistů

Okružní horní - Věžička hřbitov Zelená Hora 16:00 17:00 ne 2x měsíčně 1-2 osoby

Okružní horní - Věžička železniční stanice 15:35 --- ne každou neděli dcera jede vlakem 
na internát

železniční stanice Okružní horní - Věžička --- 16:20 každý pátek ne dcera jede z nádraží 
domů

Okružní horní - Věžička Hettich 6:50 15:40 denně ne cesta do zaměstnání 
- manželka

Okružní horní - Věžička Gymnázium 7:45 14:30 denně ne cesta syna do školy

Okružní horní - Věžička budova České pojišťovny 16:00 18:30 2x týdně ne sportovní kroužek syna

Okružní horní - Věžička pošta na Nádražní ulici 17:00 17:30 1x měsíčně ne cesta na poštu

Okružní horní - Věžička Relaxační centrum 18:00 19:30 ne každou neděli kondiční plavání - syn

Bezručova, U pily Nádražní ulice 7:00 16:30 denně 1x měsíčně cesta do zaměstnání

Bezručova, U pily Vlakové nádraží 7:30 17:30 denně ne cesta do zaměstnání 
- dojíždím 

Bezručova, U pily Relaxační centrum 16:30 18:00 2x měsíčně 1x měsíčně plavecký kurz - dcera

Bezručova, U pily Poliklinika Žďár nad Sázavou 7:00 9:00 2x měsíčně ne lékařské ošetření

Bezručova, U pily Bigy, Biskupské gymnázium 7:45 15:00 denně ne cesta do školy - dcera

Bezručova, U pily Albert, OC Convent 17:00 18:00 2x týdně 2x měsíčně nákupy - 2 osoby

Bezručova, U pily Restaurace, Nádražní ulice 20:00 3:00 ne 2x měsíčně oslavy, večírky

Bezručova, U pily Pošta v Zámku 15:00 15:30 1x týdně ne cesta na poštu

Bezručova, U pily Pilská nádrž 16:00 20:00 2x měsíčně 3x měsíčně rybaření

Pokyny k dotazníku: Informace o cestování vyplňte prosím bez ohledu na to, 
jestli dnes pro tyto cesty využíváte MHD, osobní auto, jízdní kolo, chodíte pěšky, 
apod. Je také zcela jedno, zda dotazník vyplníte samostatně, ve dvojici či jako 
rodina. Můžete jej vyplnit s přáteli v restauraci nebo s kolegy v kanceláři. Důležité 
je, aby bylo popsáno, odkud, kam, kdy a jak často pravidelně cestujete po Žďáře, 
přičemž je jedno, jaký druh dopravy zvolíte. Pokud vám nebude stačit jeden pa-
pír, pokračujte na druhém. Průzkum je anonymní, neuvádějte nikde prosím své 
osobní či identifikační údaje. Prázdný dotazník je možné kopírovat.
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Zeptali jsme se čerstvých prvňáků
Na co se ve škole nejvíce těšíš? Čím chceš jednou být?

Kája Železná
Nejvíc se těším na výtvarku. 
Chtěla bych být veterinářkou.

Mája Železná
Já na tělocvik. 
A zatím ještě nevím.

Dominička Vlková
Těším se nejvíc na tělocvik, nejvíc mě 
baví běhat a skákat.
Chtěla bych být doktorkou pro zvířátka.

Natálka Kalinová
Nejvíc se těším taky na tělocvik.
Chtěla bych být kadeřnicí, ale budu 
česat jenom holky.

Šárka Gretzová
Těším se hlavně na tělocvik.
Chtěla bych být kadeřnicí pro holky.

Dominik Gretz
Těším se taky na tělocvik.
Chtěl bych se stát hasičem.

Tomáš Zeroník
Těším se nejvíc na matematiku.
Chtěl bych být kuchařem.

Adam Zeroník
Těším se nejvíc na matematiku.
Já bych chtěl být požárníkem.

Matěj Klouda
Nejvíc se těším na palačinky k obědu.
Chtěl bych být pilotem menších letadel, 
tady v České republice.

1. A
Základní škola Komenského 6
Žďár nad Sázavou

Prázdniny ve školním roce 2015/2016
Prázdniny jsou za námi. Bezsta-
rostné léto plné dobrodružství 
a radovánek vystřídal školní rok 
2015/2016. A jak to bude v tomto-
školním roce s prázdninami?

Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2015/2016 začalo ve všech 
základních školách, středních školách, 
základních uměleckých školách a kon-
zervatořích v úterý 1. září 2015. Pod-

zimní prázdniny letos připadnou na 
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. 
Vánoční prázdniny pak budou zaháje-
ny ve středu 23. prosince 2015 a skon-
čí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování 
začne v pondělí 4. ledna 2016.  Vyučo-
vání bude v prvním pololetí ukončeno 
ve čtvrtek 28. ledna 2016. Jednoden-
ní pololetní prázdniny připadnou na 
pátek 29. ledna 2016. Jarní prázdniny 
v délce jednoho týdne jsou ve Žďáře 

nad Sázavou stanoveny od 8. února do 
14. února 2016. Velikonoční prázdniny 
připadnou na čtvrtek 24. března a pá-
tek 25. března 2016. Období školního 
vyučování bude ukončeno ve čtvrtek 
30. června 2016. Hlavní letní prázdni-
ny budou trvat od pátku 1. července 
2016 do středy 31. srpna 2016. Vyučo-
vání ve školním roce 2016/2017 začne 
ve čtvrtek 1. září 2016. 

 (red)

Prvního září zasedlo do školních lavic 
celkem 266 prvňáčků
Do základních škol ve Žďáře nad Sá-
zavou nastoupilo v úterý 1. září 2015 
celkem 266 prvňáčků. V porovnání 
s loňským zářím, kdy nastoupilo do 
1. tříd 258 dětí, je to letos o 8 žáčků 
více. 

Jako každoročně přišlo i letos vedení 
města první školní den nové žáky po-
zdravit a popřát jim hodně štěstí k za-
hájení nové životní etapy. Děti násled-
ně od zástupců města obdržely drobné 
dárky, které jistě využijí ve vyučování. 

Celkově žďárské základní školy v le-
tošním školním roce bude navštěvovat 

2 078 žáků. Mateřské školy po prázdni-
nách zaplnilo 692 dětí.

Teď už jenom zbývá dětem i rodi-
čům popřát dobré vykročení do nové-
ho školního roku. A ve škole ať se jim 
líbí, i když už povinností je čeká přece 
jen více.  OŠKS

V letošním roce oslavuje Základní ško-
la Komenského 2 šedesáté výročí ote-
vření budovy školy. Při této příležitosti 
proběhne v úterý 27. října 2015 v 17.00 
hodin setkání bývalých a současných 
pracovníků školy.

Prosíme bývalé zaměstnance o po-
vrzení své účasti, případně předání 
této výzvy dalším kolegům. Účast lze 
potvrdit telefonem, e-mailem nebo 
osobně.

Těšíme se na společné setkání a 
vzpomínání se všemi pracovníky.

Zaměstnanci 
Základní školy Komenského 2

Výzva
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Představujeme odbory městského úřadu. Odbor majetkoprávní
Majetkoprávní odbor provádí činnost 
ve stávajícím rozsahu od roku 2006, 
kdy byl zrušen hospodářský odbor 
městského úřadu. K činnostem odbo-
ru tehdy přibylo řešení bytového hos-
podářství a prostor sloužících podni-
kání. V současné době majetkoprávní 
odbor zajišťuje výkon státní správy v 
oblasti projednávání přestupků a vý-
kon samosprávy, týkající se zejména 
majetku města. Tímto majetkem jsou 
především pozemky, budovy, bytový 
fond a movité věci. Chod odboru zajiš-
ťuje celkem osm zaměstnanců. Kance-
láře tohoto odboru naleznete ve čtvr-
tém patře budovy městského úřadu.

Pozemky ve vlastnictví města
Město vlastní téměř 760 hektarů po-

zemků, zejména v katastrálních územích 
Město Žďár, Zámek Žďár, Veselíčko u 
Žďáru nad Sázavou a Stržanov. Menší 
část pozemků město vlastní i v katastrál-
ních územích Hamry nad Sázavou, Jámy, 
Koníkov, Sklené u Žďáru nad Sázavou, 
Světnov a Vysoké. Velkou část pozemků 
tvoří veřejná zeleň a komunikace, zasta-
věné plochy a lesní pozemky. S těmito 
pozemky hospodaří město samo, a to 
prostřednictvím příslušných odborů. 
Dále město vlastní pozemky, které pro-
najímá. V největší části se jedná o pozem-
ky pod garážemi a o pozemky, které jsou 
využívány jako zahrádky a travnatá plo-
cha pro rekreační činnost. Podnikatelé si 
pronajímají pozemky většinou za účelem 
uskladnění materiálu, umístění stánků a 
reklamních zařízení. K prodeji pozemků 
dochází v převážné části za účelem roz-
šíření zahrádek nebo stávajících ploch a 
majetkoprávního vypořádání. Pozemky 
jsou pak také prodávány za účelem vý-
stavby podnikatelských prostor a výstav-
by rodinných domů. Pro potřeby města 
jsou také pozemky do vlastnictví města 
vykupovány. Výkupy pozemků jsou za-
měřeny na pozemky, které jsou určeny 
pro komunikační propojení, vytvoření 
průmyslové nebo bytové zóny. 

Bytový fond 
Město v současné době vlastní 783 

bytů. V tomto počtu jsou zastoupeny 
byty umístěné v bytových  domech ve 
Žďáře nad Sázavou 3, obecně nazývané 
jako „svobodárny“. Těchto bytů je 243 a 
jsou jednopokojové. 213 bytů je umístě-
no v domech s pečovatelskou službou, 
308 bytů pak v domech, kde město a 
bytové družstvo, které v domě sídlí, uza-
vřely smlouvu o budoucím prodeji těch-
to domů. Město má ještě 19 bytů, které 
jsou různého charakteru a jsou umístěny 
například na ulici Dolní, Revoluční, Neu-

mannova, ale i na ulici Brněnské (tzv. ho-
lobyty).  Odbor spolupracuje s bytovou 
komisí, která je komisí rady města. Obec-
ně jsou byty pronajímány zájemcům, 
kteří se přihlásí na vyhlášený záměr na 
pronájem bytu a jsou na základě dopo-
ručení bytové komise radou města jako 
nájemci konkrétního bytu schváleni. V 
současné době jsou takto pronajímány 
převážně byty v domech ve Žďáře nad 
Sázavou 3. Nájem bytů v domech, ve kte-
rých vznikla bytová družstva, schvaluje 
rada města na základě doporučení pří-
slušného bytového družstva. Přidělování 
bytů v domech s pečovatelskou službou 
probíhá ve spolupráci se sociálním od-
borem na základě pořadníku, do kterého 
jsou zájemci zapisováni.

Prostory sloužící podnikání
Odbor zajišťuje pronájem prostor 

sloužících podnikání v 68 budovách. Pro-
story jsou pronajímány příspěvkovým 
organizacím a podnikatelům za účelem 
výkonu podnikatelské činnosti téměř v 
každé části města. Odbor dále zajišťuje 
krátkodobé pronájmy prostor za účelem 
školení autoškol, schůzí společenství 
vlastníků jednotlivých obytných domů 
ve městě a krátkodobé školení jednot-
livých firem v rámci požární ochrany, 
bezpečnosti práce apod. Pokud se uvol-
ní prostory vhodné k podnikání, je na 
pronájem prostor vyhlášen záměr, do 
kterého se přihlašují jednotliví zájemci. 
Po vyhodnocení zájmů o tyto prostory 
se realizují jednotlivé pronájmy prostor 
vhodných k podnikatelské činnosti.

Evidence majetku
Na odboru je zajišťována také evi-

dence majetku, kdy každý majetek má 
své inventární číslo, kterým je označen. 
Pohyb majetku je zaznamenán, ať už se 
jedná o nákup, převod, technické zhod-
nocení, prodej nebo likvidaci majetku. 
Vše musí být řádně doloženo a odsou-
hlaseno. Zda tomu tak je, každoročně 
zjišťuje tzv. audit, který kontroluje pod-
klady pro evidenci majetku, účtování o 
majetku, a také to, zda byla řádně pro-
vedena inventarizace. Provedení inven-
tarizace majetku zajišťuje odbor vždy na 
konci kalendářního roku a vzhledem k 
jeho značnému rozsahu se inventarizace 
účastní většina pracovníků zařazených 
do městského úřadu. 

Přestupky
Přestupková agenda je zajišťována v 

přenesené působnosti. Přestupky jsou 
projednávány na základě oznámení Po-
licie ČR, případně městské policie nebo 
na základě podaného návrhu poškozené 
osoby. Přestupková agenda je zajišťová-
na nejenom v rámci území města Žďáru 

nad Sázavou, ale i pro okolní obce, které 
mají uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s 
městem Žďár nad Sázavou. Přestupek je 
protiprávní jednání nižší závažnosti než 
trestný čin a je vymezen zákonem. Pře-
stupková agenda se zabývá přestupky, 
které trápí běžného občana, jako jsou 
přestupky proti veřejnému pořádku 
(rušení nočního klidu, veřejné pohorše-
ní, znečišťování veřejného prostranství 
apod.), dále se jedná o přestupky v sou-
vislosti s porušováním obecně závazných 
vyhlášek a nařízení. Nejčastěji projedná-
vanými přestupky jsou přestupky proti 
občanskému soužití. Jedná se o urážky 
na cti, vyhrožování, schválnosti, drobné 
ublížení na zdraví, domácí násilí (pokud 
se nejedná o trestný čin) apod. Narušení 
občanského soužití může být i prostřed-
nictvím sms zpráv, emailů, internetu atd. 
Velké zastoupení v agendě přestupků 
mají i přestupky proti majetku. Na po-
čtu přestupků proti majetku se podílejí 
krádeže, zejména krádeže v obchodech, 
dále se jedná o zpronevěry, poškození 
majetku a podvody. V poslední době se 
rozmáhají hojně i internetové podvody, 
kdy je na poškozené osobě vylákána 
peněžní částka pod příslibem dodání 
zboží a zboží nedojde vůbec nebo po-
škozený obdrží zcela jiné věci, zpravidla 
nižší hodnoty. Je nutné ještě zmínit, že se 
přestupková agenda zabývá i přestupky 
na úseku zbraní a střeliva, dále přestup-
ky na úseku ochrany před alkoholismem 
a jinými toxikomaniemi, a to zejména 
podávání alkoholických nápojů mladis-
tvým, podnapilým osobám, neoprávně-
né pěstování a přechování omamných a 
psychotropních látek v malém množství. 

Ostatní
Ostatní činnost odboru se týká hlav-

ně smluvních vztahů města, zastupová-
ní města v soudních řízeních, jednání s 
příslušnými úřady. Nemalou část tvoří i 
vymáhání pohledávek, kdy i přesto, že se 
pracovníci snaží s dlužníky spolupraco-
vat, v mnoha případech dochází k vymá-
hání těchto pohledávek až prostřednic-
tvím exekutora. Pracoviště Czech POINT 
vydává ověřené výstupy z informačních 
systémů veřejné správy, a to výpis z ob-
chodního rejstříku a výpis z katastru ne-
movitostí. Pracovníci odboru také prová-
dí vidimaci a legalizaci, týkající se shody 
opisu nebo kopie s listinou a ověřování 
pravosti podpisu. Společně s ostatními 
pracovníky jednotlivých odborů měst-
ského úřadu se podílíme na dalších 
aktivitách města a jeho rozvoji s cílem 
přispívat k vytvoření moderního, profe-
sionálního a klientsky vstřícného úřadu. 

Stanislava Prokopová
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Dvouletý projekt byl úspěšně ukončen
V průběhu letních měsíců byl ukon-
čen projekt s názvem Efektivní ří-
zení, rozvoj a otevřenost Městské-
ho úřadu Žďár nad Sázavou. Cílem 
projektu bylo realizovat dílčí kroky 
k dosažení dalších strategických cílů 
v návaznosti na Strategii řízení lid-
ských zdrojů z dřívějších projektů a 
na vizi být Otevřeným Profesionál-
ním Úřadem. 

„Těší mě, že se zapojila většina za-
městnanců úřadu a mnoho zastupitelů 
města,“ uvedl Jiří Matoušek, projektový 
manažer. Projekt započal v létě roku 
2013 a aktivně se do něho zapojilo 
celkem 142 osob. Projekt byl z 85 % 
finančně podpořen z prostředků Ev-
ropského sociálního fondu, prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost, a z 15 % z pro-
středků města. S aktivním zapojením 
zastupitelů města do projektu došlo 
ke zpracování Standardů komunikace 
s veřejností a médii. Byly diskutovány 
silné a slabé stránky a nastavena pravi-
dla komunikace, včetně odpovědností 
a kontrolních procesů.

Dalším výstupem projektu bylo 
nastavení procesu výběru budoucích 
zaměstnanců metodou Assessment 
centre. Jde o speciální diagnostickou 

metodu, která se používá pro výběr 
zaměstnanců z většího počtu uchaze-
čů a patří mezi nejmodernější metody 
testování. Došlo také ke zpracování 
metodiky a současně k proškolení ve-
doucích pracovníků v postupech, jak 
zaměstnance vybírat a na jaké osob-
nostní a profesní vlastnosti uchazečů 
se ve vícekolovém výběru zaměřit u 
jednotlivých pracovních pozic. V ná-
vaznosti na toto je podstatným projek-
tovým výstupem i zpracování kompe-
tenčního modelu pro každou pozici ve 
vztahu k funkční náplni, včetně návrhu 
diagnostiky uchazečů na danou pozici.

Projekt pomohl i k rozvoji stávají-
cích zaměstnanců městského úřadu, 
vznikly individuální plány rozvoje se 
zaměřením nejen na odborné vědo-
mosti, ale i na oblast osobnostních 
dovedností a postojů. „Zažil jsem účast 
v projektu poprvé a doufám, že ne napo-
sled. Hodně mi to dalo. Děkuji a držím 
nám všem palce, abychom mohli dále v 
započaté práci na rozvoji nás i úřadu po-
kračovat,“ vyjádřil se jeden z účastníků 
projektových aktivit.

Nově, díky projektu, také došlo k 
trvalé implementaci systému kvality 
dle metody CAF. Metoda CAF zapadá 
do systému strategického řízení, jenž 
se opírá o metodiku Balanced Score-

card a její implementace podpoří další 
zlepšování kvality služeb a souvisejí-
cích procesů městského úřadu. Projekt 
podpořil vznik prvních dvou sebehod-
notících zpráv CAF a současně dvou 
akčních plánů CAF. Z řad zaměstnanců 
úřadu byl vybudován CAF tým, který 
se bude starat o udržení nastaveného 
systému v budoucích letech.

I díky dlouholetému zapojení měs-
ta Žďáru nad Sázavou do porovnávání 
výsledků mezi městskými úřady a ma-
gistráty v rámci Benchmarkingové ini-
ciativy 2005 se podařilo získat vysoké 
bodové hodnoty v sebehodnotících 
kritériích CAF. „Mnoho věcí k zajištění 
kvalitních služeb ve veřejné správě, které 
metoda CAF sleduje, je na městském úřa-
dě již dlouhodobě zavedeno. I díky tomu 
a díky aktivnímu přístupu CAF týmu 
nebylo zavedení systému CAF na úřadě 
tak složitým problémem. Určitě jsou ale 
oblasti, které nám tento systém kvality 
pomůže i nadále zlepšovat,“ doplnil pro-
jektový manažer Jiří Matoušek.

Oddělení projektů a komunikace

Vyměnit průkaz OZP a parkovací průkaz 
je třeba stihnout do konce roku
S účinností od 1. dubna 2015 do-
chází na krajských pobočkách Úřa-
du práce k výměně průkazů osob 
se zdravotním postižením (dále jen 
průkaz OZP). Jde o výměnu průka-
zů mimořádných výhod, které vy-
daly okresní nebo městské úřady a 
ve výjimečných případech i krajské 
pobočky Úřadu práce. Mění se také 
dočasné průkazy vydané krajskými 
pobočkami Úřadu práce. 

Výměnu všech těchto průkazů je 
nutné provést nejpozději do konce to-
hoto roku, tedy do 31. prosince 2015, 
na krajské pobočce Úřadu práce ve 
Žďáře nad Sázavou, ulice Strojírenská 
2210/28, ve třetím patře u paní Plíš-
kové a paní Polanské. O výměnu si do 
konce července zatím požádalo pouze 
840 občanů. Konkrétně na žďárské po-
bočce má ale být do konce roku 2015 

vyměněno asi 2 000 průkazů.  Upozor-
ňujeme, že samotný proces výměny 
trvá tři týdny, s čímž je třeba počítat při 
podání žádosti.

Držitelé průkazů OZP jsou současně 
i vlastníky Parkovacího průkazu ozna-
čující vozidlo přepravující osobu těžce 
zdravotně postiženou. Platnost parko-
vacích průkazů končí rovněž dnem 31. 
prosince 2015. Je tedy třeba pamato-
vat i na výměnu tohoto označení, kte-
rou provádějí pracovnice sociálního 
odboru Městského úřadu ve Žďáře 
nad Sázavou. K výměně parkovacího 
průkazu je třeba předložit nový průkaz 
OZP vydaný Úřadem práce a jednu fo-
tografii v rozměru 35 x 45 mm odpo-
vídající současné podobě žadatele. „O 
nový parkovací průkaz není třeba žádat, 
je zhotoven na počkání,“ sdělila pracov-
nice odboru sociálního Blanka Řičano-
vá. Odbor sociální

Víte, že?
Auta v depozitu

Pokud vlastníte auto, které bylo 
dočasně vyřazeno z provozu před 30. 
červnem 2013 (je v depozitu), musí-
te přijít do konce roku 2015 na úřad 
a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel 
jeho využití? Pokud termín nestihne-
te, vozidlo administrativně zanikne a 
už nepůjde nikdy přihlásit. V pozděj-
ších případech dočasného vyřazení 
(po polovině roku 2013) máte rovněž 
povinnost nahlásit údaje o vozidlu, 
avšak nehrozí administrativní zánik 
vozu, nýbrž finanční sankce.

Kolik je ve městě psů?
V evidenci máme zaregistrováno             

1 384 psů, nejvíce je chováno kří-
ženců, mezi nejoblíbenější plemena 
patří yorkšírský teriér a jezevčík, u 23 
procent zaregistrovaných psů máme 
zaznamenána jména. Nejčastěji pou-
žívaná jména jsou  Ben, Jessi, Max a 
Sára.
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Z hvozdů Vysočiny
 V červnu vyšla fantasy kniha autora 
ze Žďáru nad Sázavou. Na přebalu se 
nachází pseudonym Ergall. Příběh 
vznikal mnoho let při toulkách míst-
ními lesy, nenachází se v něm však 
klasické postavy žánru, jako jsou 
čarodějové, elfové, trpaslíci, upíři, 
draci atd. Zřejmě proto v něm žádný 
nakladatel neviděl tržní potenciál, i 
když byl příběh zastupován literární 
agenturou, všichni ho přehlíželi. Vy-
šel proto vlastním nákladem.

 Hrdina jménem Galgad se probudí 
po dlouhém spánku v prastarém lese 
obehnaným horami. Není to náhoda. 
Po světě kráčí ti noví, odlišují se od 
ostatních, je snad křehká rovnováha 
v ohrožení? Navíc se schyluje k válce 
mezi lidmi, nadvláda zdvojeného kříže 
rozpíná ruce. Galgad pátrá po pravdě. 
Nenalézá však vlky ani ostatní.

 Kniha je inspirována smutným osu-
dem vlčího plemene (i mnoha jiných), 
jenž byl lidmi po staletí pronásledován 
a doveden téměř k vyhubení. Autor 

několikrát navštívil pomník poslední-
ho vlka Vysočiny nedaleko hradu Pern-
štejna, skonem tohoto posledního zví-
řete místní příroda velmi zchudla. Ale 
nebyl jediný, kdo musel nedobrovolně 
opustit místní hvozdy. Dnes už málo-
kdo ví, co se tehdy stalo, proto přichází 
Galgad – příběh strážce Země, který je 
prolnut skutečnými událostmi nejen z 
Vysočiny.

Ukázka z knihy:

Probuzení v dubu
Toho dne v dolině mezi horami, v 

hustě zarostlém lese udeřila rána, jako 
když uhodí hrom. Zem se zachvěla. 
Ale žádné blesky, ani mraky na obloze 
nebyly. Většinu obyvatel to nevyved-
lo z míry. Mnoho z nich sebou pouze 
škublo, nastražilo smysly, jestli nejsou 
v ohrožení, a po chvilce šel život svým 
tempem dál.

 Jenomže uvnitř lesa zněl dusot no-
hou. První dny jara padaly na krajinu, 
místy ležely zbytky sněhu, kolem stou-

pala pára, bylo časně ráno, slunce pro-
nikalo paprsky do hlubin lesa. Vzduch 
byl vlhký a těžký, při každém vdechu 
do žil vstupovala síla. Poněvadž to 
sama země začala dýchat, když zbylá 
pokrývka sněhu mizela z jejího povr-
chu. Postava však sípala z posledních 
sil, když zastavila, jako by zrovna vy-
stoupala na jednu z hor v okolí. Opřena 
rukama o stehna zrakem rejdila kolem. 
Stála v místě, kde rostly duby. Pohle-
dem zastavila u nejstaršího z nich...

Ergall

Autor knihy u pomníku posledního vlka 
Vysočiny 

Holocaust, Spojenci a Osvětim
Autor, spisovatel a pracovník Regio-
nálního muzea města Žďáru nad Sá-
zavou Pavel B. Elbl se ve své v pořadí 
již šesté knize zabývá znepokojující 
pravdou o tom, co Spojenci věděli o 
vyhlazování Židů a koncentračním a 
vyhlazovacím táboře Osvětim. 

Zmapovány jsou fakta počátku vzni-
ku myšlenky vyhlazení Židů v Evropě a 
její uskutečňování během druhé svě-
tové války nacistickým režimem včet-
ně tehdejší politiky spojenců a pro-
blematiky bombardování Osvětimi. Ve 
společném prostoru těchto poznatků 
nám autor odkrývá mnoho otázek tvo-
řících tkanivo historického fenoménu 
Holocaustu, což má potenciál vést nás 

k hlubšímu pochopení této historické 
lidské zkušenosti a zejména v jejím 
vztahu k současnému politicko-spo-
lečenskému klimatu. Pokud chceme 
skutečně zkoumat a poznat, co byl a 
je Holocaust, a to je zásadní pro jeho 
neopakování, musíme si uvědomit, že 
prvně nebyl člověk v koncentračním 
táboře, ale nejprve byl „koncentrační 
tábor“ v člověku jako potenciál pro 
jeho zkušenost. 

Nejhlubší a nejzávažnější tóny otá-
zek, které autor svou knihou nastolu-
je, se dotýkají bytí každého člověka a 
současně nám pomáhají lépe chápat 
historii druhé světové války a zejména 
její příčiny.

 žpn

Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad 
Sázavou si dovoluje pozvat občany na 
tradiční turistický pochod Se Sokolem 
kolem Žďáru, který se uskuteční v so-
botu 26. září 2015. Připraveny jsou pro 
vás jak pěší trasy 10, 15, 25 a 30 kilo-
metrů, tak cyklotrasy v délkách 20, 40, 
60, 80 a 100 kilometrů. Vybere si tedy 

opravdu každý.
Start je plánován od 7.00 do 12.00 

hodin, cíl pak od 12.00 hodin do 18.00 
hodin v sokolovně na Doležalově nám. 
Kontaktní osobou je Oldřich Pospíchal, 
tel. 737 553 309, který vám zodpoví 
vaše veškeré případné dotazy.

 Jana Pospíchalová

Pozvánka na turistický pochod 
Se Sokolem kolem Žďáru pěšky nebo na kole Uzávěrky příjmu příspěvků od 

dopisovatelů pro rok 2015:
říjen 2015: uzávěrka 25. září, 
Žďárský zpravodaj říjen vyjde 14. října.
listopad 2015: uzávěrka 30. října, 
Žďárský zpravodaj listopad vyjde 17. 
listopadu.
prosinec 2015: uzávěrka 27. listopadu, 
Žďárský zpravodaj prosinec vyjde 16. 
prosince.

Žďárský zpravodaj
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QR kód 
Žďárský zpravodaj, 

archiv na webu města
www.zdarns.cz

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou 
mělo ke dni 23. července 2015
celkem 21 525 občanů 
přihlášených k trvalému pobytu. 

Ke dni 24. srpna 2015 mělo 
město Žďár nad Sázavou 
celkem 21 507 občanů 
přihlášených k trvalému pobytu.

Děti narozené v červnu 2015 
a doplnění za květen 2015
Sára Krupičková  29. 5. ZR 5
Dominik Fabíny 3. 6. ZR 1
Zuzana Vetešníková 3. 6. ZR 3
Nela Chmelíčková 9. 6. ZR 1
Kryštof Majtner  9. 6. ZR 4
Mia Pohanková 10. 6. ZR 2
Karolína Vaňková 10. 6. ZR 6
Kristýna Nečasová 12. 6. ZR 4
Jiří Niederhafner 16. 6. ZR 1
Václav Štěpánek 16. 6. ZR 3
Kryštof Dvořák   17. 6. ZR 3

Eliška Kulhánková  19. 6. ZR 2
Veronika Šislerová  24. 6. ZR 4
Eliška Růžičková  25. 6. ZR 2
Kateřina Coufalová  26. 6. ZR 5
Matyáš Hron  29. 6. ZR 6
Markéta Librová  29. 6. ZR 2
Wafika Pantie  30. 6. ZR 3

Životní jubilea v srpnu 2015
Aloisie Houfová  1. 9. 95 let ZR 1 
Marie Pejhovská  8. 9. 90 let ZR 4
Marta Librová  24. 9. 80 let ZR 4

Srdečně gratulujeme!
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Zmìna programu vyhrazena 

Kultura Žïár, 
pøíspìvková organizace
Tel.: +420 566 502 253

www.dkzdar.cz

www.dkzdar.cz

INFORMACE: DK telefon: 566 502 253, e-mail: dkzdar@dkzdar.cz
Pokladna Kina Vysoèina je otevøena 1 hodinu pøed pøedstavením
do zaèátku posledního pøedstavení telefon: 564 407 559  
On-line pøedprodej: 

T
3D

 - film v pùvodním znìní s cs titulky
 - prostorová projekce - 3D brýle

12+
15+

 - film nevhodný do 12 let
 - film pøístupný od 15 let

ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

Ètvrtek 17. záøí 2015

T 15+    

Pátek 18. záøí 2015

15+        

12+ T 3D    

Sobota 19. záøí 2015

 15+ T                                    

 T 18+        

12+ T 2D    

Nedìle 20. záøí 2015  

 12+ 2D         

12+        

19:30 Slow West - Filmový klub 
             (Thriller / Western) V. Brit. / N. Zél., 2015 - 84 min. 80,-Kè
             Film režiséra John Macleana o putování mladého Skota
             Coloradem v 19.století, kde hledá svoji dívku. 
            

17:00 Nenasytná Tiffany 
             (Komedie / Horor / Sci-fi) Èesko, 2015 - 80 min.  110,- Kè
             Debutujíící Andy Fehu v režii skvìlého komediálního hororu 
             s vynikajícím Leošem Nohou v hlavní roli. 

19:30 Labyrint: Zkoušky ohnìm   
             (Akèní / Sci-fi / Thriller) USA, 2015 - 129 min.   140,-Kè
             Dostali se z vražedného labyrintu a mysleli, že mají vše za sebou.
             Šerednì se spletli. Èeká je druhá fáze ještì obtížnìjší zkoušky. 

14:30 Sinister 2                                                    
             (Horor) USA, 2015 - 97 min. 110,- Kè
             Pokraèování dìsivého hororu, který zvedal pøed tøemi léty lidi 
             v sálech po celém svìtì. 

17:00 LOVE                     
             (Drama / Erotický) Francie, 2015 - 130 min.      110,-Kè
             Génius a provokatér Gaspar Noé, plus vìèné téma lásky 
             a explicitnì ztvárnìné sexuální scény, rovná se výbušný materiál. 

19:30 Labyrint: Zkoušky ohnìm    
             (Akèní / Sci-fi / Thriller) USA, 2015 - 129 min.  110,-Kè

14:30 Fantastická Ètyøka                             
             (Akèní / Fantasy / Sci-Fi) USA, 2015, 94 min 110,- Kè
             Ještì jedna možnost našeho kina vidìt fantastickou ètyøku!!!

17:00 Gangster Ka                             
             (Krimi / Thriller / Drama) Èesko, 2015 - 100 min.  130,-Kè
             Drsná èeská premiéra z podsvìtí, ve které exceluje Hynek
             Èermák, Jaromír Hanzlík a Alexej Pyško!!! 

Ocenìno na MFF Sundance 2015!

     Vykradaè chat na cestì za pokladem!

Pokraèování kultovní série!!!

Pozor, dìti si hrají!!!

Francouzská premiéra, kterou musíte vidìt!!!

Pokraèování kultovní série!!!

 Akèní novinka USA!!!

Gangsteøi umírají pøedèasnì!!!

Ètvrtek 24. záøí 2015

                   

Pátek 25. záøí 2015

3D 

12+ 3D                   

Sobota 26. záøí 2015

                     

12+ 3D       

12+ T 2D    

Nedìle 27. záøí 2015  

2D 

T                 

Úterý 29. záøí 2015 

T             

19:30 Takovej barevnej vocas letící komety        
(Dokumentární) Èesko, 2015 - 100 min.                        80,- Kè

             Film mapující osobnost Filipa Topola, jednu z nejvýraznìjších
             osobností èeské umìlecké scény. 

17:00 Hotel Transylvánie 2                   
             (Animovaný / Komedie / Rodinný) USA, 2015 175,-Kè /140,-Kè
             Rodinka Draculù se ve zcela nové strašidelné komedii  vrací 
             s novou dávkou dobrodružství! 

19:30 Everest      
            (Drama) USA / V. Brit., 2015 - 121 min. 140,-Kè
            Americké drama Everest rekapituluje jednu z nejtragiètìjších
            expedic.

14:30 Za kamarády z televize  
             (Animovaný) Èesko                                          70,-Kè
             Po sobotním obìdì dìti jistì uvítají pásmo pohádek!

17:00 Everest      
             (Drama) USA / V. Brit., 2015 - 121 min. 140,-Kè

19:30 Labyrint: Zkoušky ohnìm    
             (Akèní / Sci-fi / Thriller) USA, 2015 - 129 min.  110,-Kè

14:30 Hotel Transylvánie 2                        
            (Animovaný / Komedie / Rodinný) USA, 2015 140,-Kè /110,- Kè

17:00 Marguerite                                  
             (Komedie / Drama) Francie, 2015 - 127 min.  110,- Kè
             Výpravné kostýmní drama o vášni, která je postavena na jedné
             velké lži, natoèil uznávaný francouzský režisér Xavier Giannoli. 

20:00 Roger Waters The Wall                       
             (Hudební / Dokumentární) Velká Británie, 2014  200,- Kè
             Hudební film zpìváka Rogera Waterse z nejvìtšího koncertního
             turné všech dob kapely Pink Floyd. 

Unikátní!!! 

Animovaná premiéra!!! 

V 3D navíc unikátní zábìry nejen pro milovníky hor!

   Hurá na pohádky z veèerníèkù!!

V 3D navíc unikátní zábìry nejen pro milovníky hor!

Pokraèování kultovní série!!!

Animovaná premiéra!!! 

         Pøíbìh operní zpìvaèky!

Unikátní záležitost!!!

Město Žďár nad Sázavou 
je oficiálně na sociální 
síti Facebook
Najde te nás na uvedené adrese
www.facebook.com/zdarns.cz
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VÝSTAVY
úterý 22. září 2015 až neděle 1. listopadu 2015
ROSSÍ A TRIZULJAKOVI
út – pá 10.00 až 12.00 a 14.00 až 17.00, so, ne 14.00 až 17.00
výstavní síň Staré radnice

úterý 8. září 2015 až neděle 4. října 2015
NÁLADY VYSOČINY – Jindřich Zezula, Jan Odvárka
út – ne 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00
Regionální muzeum na Tvrzi

úterý 1. září 2015 až středa 30. září 2015
v půjčovní době knihovny
KRAJINA DUŠE – obrazy Břetislava Havelky
KDYŽ ROSTOU …– houby ve fotografiích Františka Ježe
SVĚT HOUBOVÝCH KLOBOUČKŮ  
– práce žáků ZŠ Palachova
DĚTSKÁ PORTFÓLIA – ZŠ Palachova
Knihovna M. J. Sychry

pondělí 14. září 2015 až sobota 26. září 2015
v půjčovní době knihovny
Podzimní prodejní výstava výrobků uživatelů Klubu v 9
Knihovna M. J. Sychry

KULTURNÍ AKCE
pondělí 14. září – pondělí 21. září 2015
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB SRDÍČKO KULTURNÍ
rodinné centrum Srdíčko

sobota 19. září 2015, 8.00-11.30 hodin
ŽĎÁRSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí Republiky

sobota 19. září 2015, 12.30 hodin
FARAÓNSKÝ BĚH 2015
schody pod kostelem na Zelené hoře

sobota 19. září 2015, 19.30 hodin
DISKO VACEK
Dům kultury

neděle 20. září 2015, 18.00 hodin
PŘEHLÍDKA SBOROVÉ TVORBY
Městské divadlo

pondělí 21. září 2015, 14.00 hodin
AKTIVITA JAKO CESTA Z OSAMĚLOSTI SENIORŮ
Dům s pečovatelskou službou, Libušínská 11

čtvrtek 24. září 2015, 19.00 hodin
JIŘÍ VONDRÁK – OKUDŽAVA I VYSOCKÝ
kavárna U tety Hany

pátek 25. září 2015, 17.00 hodin
DOUŠKA DO OUŠKA
Knihovna M. J. Sychry

sobota 26. září 2015, 20.00 hodin
LITTLEMEN
Jazzmine club

sobota 26. září 2015, 20.00 hodin
UNDERGROUND PARTY HARD
kulturní centrum Batyskaf

čtvrtek 1. října 2015, 19.00 hodin
POMOCNÍK WALSER
Městské divadlo

sobota 3. října 2015
PROCHÁZKA NA DEN ARCHITEKTURY
10:00 Přestavby a dostavby na Vysočanech
křižovatka u zimního stadionu
14:00 Ve starém nové: Vodojemské bydlení v kotelnách
zastávka MHD Neumannova

neděle 4. října 2015, 14.00 hodin
10. KINODECHKONCERT
Kino Vysočina

pondělí  5. října až pátek 9. října - TÝDEN KNIHOVEN
Burza časopisů a barevných příloh denního tisku 
Pobočka Nádražní a čítárna knihovny M. J. Sychry

úterý 6. října 2015, 19.00 hodin
SCREAMERS
Městské divadlo

úterý 6. října 2015, 16.30 hodin (knihovna)
Irena Fuchsová - beseda se spisovatelkou

středa 7. října 2015, 17.00 hodin
Rytíři mezi námi aneb O šlechtě vážně i nevážně
Knihovna M. J. Sychry

středa 7. října 2015, 19.00 hodin
PLAY STRINDBERG
Městské divadlo

pátek 9. října 2015, 19.00 hodin
JAROSLAV DUŠEK: PÁTÁ DOHODA
Dům kultury

středa 14. října 2015, 19.00 hodin
JIŘÍ ČERNÝ - hudební pořad
kavárna U tety Hany

pátek 16. října 2015, 20.00 - 22.00 hodin
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

pátek 16. října 2015, 20.20 hodin
PECHA KUCHA NIGHT
Kino Vysočina

sobota 17. října 2015, 8.00-11.30 hodin
ŽĎÁRSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí Republiky

neděle 18. října 2015, 19.00 hodin
MARIE ROTTROVÁ
Dům kultury


