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DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA

I ti nejmenší vědí jak správně třídit odpad
více na straně 13...		

			

foto: Nikola Adlerová
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Slovo místostarosty Ocenění za péči o válečné hroby
získala Zuzana Vostrejšová
místostarosta
města
Josef Klement

Vážení spoluobčané,
ocitáme se v krásném období podzimu, který je kalendářně spjat nejen s
posunem času, ale souvisí i s několika
státními svátky, jež jsou připomínkou
vlastenectví a sounáležitosti s naší
zemí. Den státnosti v podobě svátku
svatého Václava již máme letos za sebou. Zanedlouho nás čekají dva svátky
související se vznikem československého státu a bojem za svobodu a demokracii. Úmyslně zmiňuji tyto dny, protože možná plně nedoceňujeme jejich
historický význam a odkaz pro současnost. Řecká slova „demos kratos“ lze
doslovně přeložit jako „síla lidu“. Věřím,
že tuto sílu občané našeho města mají.
Stále více si uvědomuji, jak je důležité, aby všichni občané měli dostatek objektivních informací, na jejichž
základě se mohou aktivně zapojovat
do správy věcí veřejných. Proto vítám
nedávno schválené zásady transparentnosti, které podle předloženého
návrhu rady města schválilo žďárské
zastupitelstvo.
Dále je třeba, abychom si plně uvědomovali kulturní a historické místo
nás Čechů, Moravanů, občanů Žďáru,
uchovali naše tradice pro naše potomky a nenechali se zlákat jinými kulturami ani nezačali psát historii, která nám
není vlastní. Tímto nenabádám k netoleranci, ale především k rozpomenutí
se nad svými vlastními kořeny, abychom v nich našli dostatečnou oporu
pro naši budoucnost.
Prvním krokem je kvalitní vzdělanost. Proto město Žďár uzavřelo
memorandum o spolupráci s Krajem
Vysočina v oblasti vzdělávání pro zajištění komplexního rozvoje vzdělanosti
obyvatel regionu. Cíl je jednoznačný,
spojit úsilí kraje a města k vytvoření
prostředí pro široké spektrum výuky
tak, aby pokryla zaměstnanost v naší
oblasti. Osobně se budu snažit tento
cíl prosazovat.
 Josef Klement, místostarosta města

Za příkladnou péči o válečné hroby
v Kraji Vysočina byli v letošním roce
vedle obcí oceněni také vybraní pracovníci městských úřadů, kterým je
agenda péče o válečné hroby zákonem svěřena. Pamětní plaketu tak
na slavnostním vyhlášení krajského
kola Vesnice roku 2015 v Martínkově převzala i Zuzana Vostrejšová z
odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou.
„Věnují se péči nad rámec svých povinností. Bez nich by zákon o válečných
hrobech neměl smysl, byl by pouhým
zákonem bez ničeho,“ vysvětlila Lenka
Zvánovcoová Lemingorová z odboru pro válečné veterány Ministerstva
obrany ČR, která pamětní plakety předávala.
Ve správním obvodu Žďáru nad
Sázavou je evidováno 88 válečných
hrobů a pietních míst, která připomínají na 800 obětí. Přímo ve Žďáře nad
Sázavou je evidovaných 16 válečných
hrobů. Válečnými hroby jsou podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hro-

bech a pietních místech, nejen místa,
kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti
ve vojenské operaci nebo v důsledku
válečného zajetí, anebo ostatky osob,
které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době
války, ale také pietní místa (pamětní
desky, pomníky nebo jiné památníky),
která tyto osoby připomínají.
Válečné hroby i pietní místa jsou
evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů, kterou vede Ministerstvo
obrany České republiky a je veřejně
přístupná na webových stránkách
http://www.valecnehroby.army.cz




Odbor rozvoje a ÚP

Pořádáme sbírku
Město Žďár nad Sázavou spolu s farností sv. Prokopa pořádají humanitární
sbírku pro diakonii. Sbírka se uskuteční v době od 2. do 6. listopadu 2015,
vždy od 9.00 do 17.00 hod., v pátek pouze do 12.00 hod. v garážích bývalého městského úřadu na náměstí Republiky, vedle služebny Městské policie
Žďár nad Sázavou.
CO MŮŽETE PŘINÉST?
Dámské, pánské, dětské letní a zimní oblečení. Lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony. Peří, péřové
a vatované přikrývky, polštáře a deky.
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční. Látky
(minimálně 1m2, prosíme, nedávejte

odřezky a zbytky látek). Obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo
spojené gumičkou, aby se boty neztratily. Hračky nepoškozené a kompletní.
Věci zabalte do igelitových pytlů nebo
krabic, aby se transportem nepoškodily. Děkujeme za vaši pomoc.

Odbor sociální

Obsadili jsme druhé místo
V září se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnil již 23. ročník volejbalového turnaje o putovní pohár ministra dopravy
České republiky. Ve velké konkurenci
třiadvaceti dalších smíšených družstev
obstálo družstvo městského úřadu
na výbornou a obsadilo krásné druhé
místo. Gratulujeme všem zúčastněným za skvělou reprezentaci. 

(red)
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Setkání na téma:

Strategie rozvoje našeho města
Setkání u kulatého stolu. Na budoucnosti našeho města záleží.

Datum: středa 4. listopadu 2015 od 16.00 hodin
Místo konání velký sál Domu kultury, Dolní 183/30
Program: Diskuze s občany na téma Strategie rozvoje našeho města:
•
•
•
•

Sport a sportovci
Rodiny a děti
Senioři
Kultura a volný čas

Zveme občany města k účasti na setkání u kulatých stolů.
Vaše aktivní účast při tvorbě strategie bude velmi přínosná.
Chceme znát váš názor.
Pořádá město Žďár nad Sázavou. Změna programu vyhrazena.

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Základní škola, Komenského 6

Rozpočet 2016

9. září 2015 se nekonalo žádné řádné ani
mimořádné zasedání rady, ale přesto se
většina členů sešla v budově 3. ZŠ a nechala se provést ředitelkou Janou Svobodovou prostorami školy, která pod svojí
střechou ukrývá třídy obyčejné i neobyčejné, a nabízí kvalitní vzdělání nejenom
zdravým dětem, ale i těm, které při startu
do života měly méně štěstí. Jedni i druzí mají právo na plnohodnotné vzdělání
a tato škola je schopna jim je zajistit na
úrovni, za kterou získala řadu ocenění z
řad odborné veřejnosti. Bývalí žáci této
školy z řad radních jenom vzdychali, že
se nemohou znovu stát jejími žáčky, aby
si mohli užít barevných tříd, krásných
odpočinkových zón či obrovské trampolíny, která zabírá jednu celou místnost.
Až bude Den otevřených dveří, nezapomeňte tam také nakouknout!

Většinu z 26 bodů programu 25. schůze
rady tvořily materiály, ve kterých jejich
ředitelé předkládali požadavky na příspěvek zřizovatele na rok 2016. Sestavováním rozpočtu v těchto dnech žije
nejenom finanční odbor městského
úřadu. Vytvoření vyrovnaného rozpočtu
je naším společným cílem. Nejen nový
občanský zákoník, ale i novela zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s sebou přinesla řadu změn, které
se týkají např. způsobu podávání žádostí
o dotace. Naši profesionálové z řad úředníků městského úřadu rádi poskytnou
radu i upřesňující informace všem žadatelům.

„Maličkosti“

Do nového rozpočtu na rok 2016 přibude nová položka mobilní zeleň

pro naše náměstí. Jistě se shodneme
na tom, že naše náměstí potřebuje rozkvést a oživit! Vždyť v letošním horkém
létě jeho dlážděná část téměř připomínala poušť uprostřed Vysočiny, a o tu
nikdo z nás přece nestojí.
Všichni ředitelé našich základních i
mateřských škol ve svých rozpočtech
na příští rok počítali s nemalými finančními prostředky (v řádu statisíců) na pořízení lapolů, odlučovače tuků a olejů v
odpadních vodách. Město jako zřizovatel bude jednat o vyřešení tohoto požadavku centrálně a lze tedy očekávat
výrazné finanční úspory, a také o jednu
starost méně pro ředitele škol, kteří
mají na starosti především vzdělávání
našich dětí.

 Romana Bělohlávková, radní města

Výjezdní zasedání rady budou pokračovat

Krátce

Rada města Žďáru nad Sázavou pokračuje ve svých výjezdních zasedáních.
Po červencové exkurzi po městských lesích a rybnících podnikla rada v září
prohlídku rekreačních objektů spravovaných příspěvkovou organizací města Active - středisko volného času.

K 1. říjnu 2015 zůstává v našem městě
stále 101 kusů herních zařízení, z toho
o ukončení provozu rozkladová komise jednala u 87 kusů a očekává se podpis ministra financí na rozhodnutí o
ukončení provozu. Zbývá tedy ještě 14
kusů zařízení, o kterých nám prozatím
nebylo sděleno, zda o nich bylo jednáno rozkladovou komisí.
(red)

Konkrétně šlo o turistickou chatu ve
Skleném u Fryšavy a rekreační chalupu
v krásném prostředí Žďárských vrchů,
v katastru obce Koníkov. Cílem návštěvy radních bylo seznámit se se stavem
obou objektů, ale i se způsobem jejich
správy, a hlavně se záměry ředitele
příspěvkové organizace Active-SVČ
Luboše Straky. Rada města hodlá v podobných návštěvách i nadále pokračovat. Slibuje si od nich zejména lepší a

komplexnější poznání věcí a řešené
problematiky a následně pak snazší
rozhodování o jejich dalším směřování.
„Exkurze jsou i nástrojem kontroly, že se s
majetkem města hospodaří zodpovědně
a impulsem jeho správcům formulovat
jasné vize, jak majetek města zvelebovat
a přinášet tím prospěch městu a jeho
obyvatelům,“ sdělil radní města Martin
Mrkos. 
(red)
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Rekonstrukce Neumannovy ulice probíhá za provozu
Firma COLAS CZ, a.s., Jihlava zahájila 2. října 2015 rekonstrukci povrchů Neumannovy ulice. Stavba zahrnuje opravu vozovky vycházející z její zpracované diagnostiky. Práce probíhají za provozu.
„Konstrukce vozovky je zcela za svojí
životností, vykazuje různé lokální konstrukční poruchy a podélné trhliny,“ popsal nutnost úprav pracovník odboru
rozvoje a územního plánování Petr
Fuksa. Při rekonstrukci dojde k odfrézování pěti centimetrů vrstvy stávajícího povrchu a podle zjištění bude
provedena oprava lokálních poruch
některých úseků obrubníků, zastávek
MHD a přechodů. Práce budou probíhat v několika etapách a za provozu.

Pouze pokládka finální obrusné vrstvy
se plánuje za úplné uzavírky komunikace v délce několika dnů. O termínu
úplné uzavírky dosud nebylo rozhodnuto.
Oprava povrchů se nezabývá technickým řešením parkování před gymnáziem ani křižovatkou za Komerční
bankou. Ty budou součástí samostatných projektů. Stavba zahrnuje komunikaci v délce 922 metrů od křižovatky
ulic Dolní a Neumannova po křižovatku

Smetanova ulice aktuálně
V pondělí 5. října 2015 zahájila firma T.M.B. Bystřice nad Pernštejnem
opravu prvního úseku rekonstrukce
vodovodu a splaškové kanalizace na
ulici Smetanova, a to v úseku mezi
křižovatkami Smetanova – Tyršova a
Smetanova – Hutařova. Investorem
6,7 milionů korun do rekonstrukce
inženýrských sítí je Svaz vodovodů
a kanalizací Žďársko. Město Žďár
nad Sázavou na tuto akci přispělo
příspěvkem ve výši 1,9 milionů korun.

a Smetanova. Město Žďár nad Sázavou
následně v příštím roce naváže na rekonstrukci splaškové kanalizace a vodovodu rekonstrukcí povrchů a veřejného osvětlení v celé ulici.
Bližší informace o uzavírkách naleznete v aktualitách na webových stránkách města.(orup)

Uvedený úsek by měl být dokončen
do konce roku 2015. V příštím roce by
na něj pak měla navázat rekonstrukce
sítí směrem ke křižovatce ulic Brněnská

Podnikejte v městských prostorech
Aktuální seznam volných prostor a další informace poskytuje:
Vladimír Neuman
tel.: 566 688 135
email: vladimir.neuman@zdarns.cz

ulic Neumannova a Nezvalova. Náklady rekonstrukce činí 6 milionů korun
bez DPH a termín dokončení stavby je
stanoven na 16. listopadu 2015. Bližší
informace o uzavírkách naleznete v aktualitách na webových stránkách města www.zdarns.cz 
(orup)

Aktuální stav ulice Neumannova.

Foto: adl

Parkoviště v zámku
je uzavřeno
V prostoru stávajícího parkoviště
u zámku na Santiniho ulici probíhají
zemní práce související s přípravou
území pro rekonstruované parkoviště. V současné době se prověřují
únosnosti stávajícího podloží. V průběhu prací provádí archeologická
společnost Pueblo, Praha zjišťovací
archeologický průzkum, který je podle platné legislativy povinný zajistit
každý stavebník. „Stavba je prováděna záměrně po ukončení hlavní letní
sezóny, protože při ní došlo k uzavření
stávajícího parkoviště a návštěvníci
zámku i baziliky musí využívat k parkování stávající okolní prostory,“ sdělila
vedoucí odboru rozvoje a územního
plánování Irena Škodová. Městu jako
investorovi i občanům města vyšlo
ale vstříc vedení akciové společnosti
TOKOZ, které umožnilo víkendové využívání svého parkoviště. Stavba má
být dokončena do 31. května 2016
a její náklady činí 8,9 milionů korun
bez DPH. Vedení města děkuje akciové společnosti TOKOZ i občanům v
okolí stavby za trpělivost a toleranci
k parkujícím spoluobčanům a návštěvníkům.		(orup)

Vizualizace nového parkoviště, ul. Santiniho.
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Žďár nad Sázavou se připravuje na změnu klimatu
Žďár nad Sázavou se zapojil do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu,
který má za cíl připravit město na negativní dopady změny klimatu. Extrémní výkyvy počasí, jako je sucho, přívalové deště, vichřice, ledovky a povodně,
se v budoucnu budou zřejmě vyskytovat častěji. V Evropě se na to již v řadě
zemí připravují, u nás však doposud mnoho iniciativ v tomto směru nebylo.
Žďár, který se zapojil do projektu je v tomto ohledu jedním z prvních českých
měst, které se rozhodlo se na změnu klimatu systematicky připravovat.
Důkazem toho je memorandum o
spolupráci, které již 20. května 2015
podepsal starosta města Zdeněk Navrátil s vedoucím projektu Michaelem
Pondělíčkem. V souvislosti se zapojením města do projektu proběhl ve
Žďáře seminář, na němž zástupci města pod vedením projektového týmu
analyzovali konkrétní rizika, která ve
spojitosti se změnou klimatu městu
hrozí. Na semináři se účastníci shodli na tom, že největší rizika pro město
představují především přívalové deště,
lokální povodně a extrémně silný vítr.
„Z hlediska přívalových dešťů je v současnosti ve městě zranitelná zejména
průmyslová zóna a okolí Horního rybníka, okolí zámku Žďár a dále pak Stržanovský kopec,“ uvedl vedoucí odboru
životního prostředí Jaroslav Doubek,
který se semináře také zúčastnil.
Autoři projektu zároveň ve Žďáře

Kompostéry

Město Žďár nad Sázavou se obrací na
občany s předběžnou nabídkou získat za dotovanou cenu kompostéry.
Svoz biopopelnic i celý systém zůstane nadále zachován. Ale především
pro místní části a pro občany, kteří
mají u rodinných domů své komposty, nabízíme možnost spolupráce s
firmou JRK. Více o kompostéru naleznete na www.jrk.sk. V případě vašeho
zájmu o tyto kompostéry se informujte na městském úřadě, odbor komunálních služeb, kontaktní osobou je
Miluše Kozáková, tel. 566 688 183.

Kompostér je ideální pomocník. Můžete
v něm už během jediné sezóny získat
kvalitní kompost. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.

uspořádali dotazníkové šetření, které
proběhlo v červnu na Náměstí republiky. Šetření se zúčastnilo přes 300
respondentů. Z ankety vyplynulo, že
téměř dvě třetiny respondentů mají
zkušenosti s extrémními výkyvy počasí. Navzdory tomu se ovšem pouze
třetina respondentů domnívá, že Žďáru v souvislosti se změnou klimatu v
budoucnu nějaká rizika hrozí. To je na
jednu stranu dobrá zpráva, neboť to
svědčí o tom, že se obyvatelé města cítí
bezpečně. Na druhou stranu to ovšem
signalizuje neinformovanost v řadách
veřejnosti. Dle odborníků jak českých,
tak zahraničních totiž v budoucnu extrémním výkyvům počasí budeme čelit častěji. „Z tohoto důvodu je velmi důležité se na budoucnost řádně připravit.
Změna klimatu a její projevy jsou prostě
fakt, který nemůžeme ignorovat,“ sdělil
Michael Pondělíček. „Projekt si klade za

cíl dohnat to, v
čem je ČR z hlediska adaptační politiky pro
města a obce
pozadu,“ doplnil
Pondělíček.
Pro naše město má
v rámci projektu vzniknout případová
studie, která bude analyzovat konkrétní hrozby, kterým město v souvislosti
se změnou klimatu čelí a zároveň bude
navrhovat praktická řešení.
Autoři projektu, který je hrazen
částkou přibližně 9 milionů korun z
Norských fondů, hodlají postupně
během letošního roku podnítit spolupráci českých měst a vytvořit prostor
pro sdílení zkušeností a praktických
řešení spojených s vlivy změny klimatu. K tomu plánují spustit webový portál, obsahující nástroje, které městům
umožní rozpoznávání a potlačování
rizik vzniklých vlivem změny klimatu.
V konečných důsledcích má projekt
zmírnit negativní dopady a vlivy změny klimatu a s nimi pro společnost spojené škody. Více informací o projektu
naleznete na www.adaptacesidel.cz
(red)

Práce na divadle pokračují
V současné době probíhá zateplení
celého objektu divadla, při kterém
dojde k výměně stávajících oken a
dveří, zateplení fasády umístěním
velkoplošného zavěšeného obkladu
a reliéfní omítky mezilehlých ploch.
Na nadstavbu provaziště je umístěn
systém zavěšených tmavých velkoplošných desek na nosném roštu,
který je skloněn pod úhlem 45 stupňů.
V průběhu stavby byla provedena
změna v obložení z původních cementovláknitých desek na keramické desky se vzhledem přírodního kamene,
s lepší tvrdostí, nenasákavostí a otěruvzdorností. Nový obklad však neumožňuje umístění závěsného systému
dřevěné plastiky Petera Linnetta s názvem Energie 2, která byla na divadle
instalována v roce 1994.
Celkové náklady stavby jsou 18,6
milionů korun, předpokládaná výše
dotace pak necelých 8 milionů. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo
životního prostředí a Státní fond život5

ního prostředí ČR. Stavba by měla být
dokončena do 16. prosince letošního
roku.
Stávající objekt divadla vznikl přestavbou původního pseudosecesního
Národního domu, který pocházel z
roku 1901 a jehož autorem byl místní
stavitel Josef Křelina. Tento Národní
dům začal být po válce vyžíván jako divadlo. Koncem 70. let minulého století
došlo k celkové rekonstrukci objektu,
která zcela změnila vnější a částečně i
vnitřní vzhled objektu. Autorem přestavby byl architekt Zdeněk Skála.
(red)

Výběr barevnosti a reliéfu, vybrána byla strukturovaná omítka ve formě vějířů. Foto: orup
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Zamyšlení nad Vodárenskou ulicí
Bolavým místem našeho města je, rozhodně nejen po estetické stránce, oblast Vodárenské ulice, garáží za hřištěm
Střední průmyslové školy a dolní část Vodojemu. Jde o zanedbané území obklopené exponovanými městskými částmi Vodojemem, Libušínem a sídlištěm U Průmyslové školy.
Plány s tímto územím byly, s trochou
nadsázky, vždy vnímány jako špatná
zpráva zabalená do asfaltu. Přirozená
a lidsky pochopitelná obava obyvatel
Kosinkovy ulice z nadměrné dopravy
jedoucí po jakémsi velkém vnitřním
obchvatu města, obava vlastníků garáží z jejich vyvlastnění a bourání. Poplašné zprávy, fámy, zvěsti.
Rekonstrukce hlavní silnice v létě
2012 vyhnala dopravu na provizorní
panelovku do Vodárenské ulice, i to
se stalo fantómem hrůzy řidičů a místo uvrhlo na reputační dno. Jít touto
oblastí za tmy vyžaduje jistou dávku
otrlosti a kuráže, jinak vás pohltí nepříjemná úzkost, která se projeví svíjejícím se úhořem strachu v oblasti žaludku. Je status quo tohoto místa, dnes, v
roce 2015 v pořádku? Fotografie, pořízené jinak v příjemném podzimním
slunečném dnu a zbavující místo jakési
vrozené ošklivosti, i tak jasně vyvolají
odpověď ne.
Jak to řešit? Znovu vytáhnout ty
plány, které budily vášně, katalizovaly

Vodárenská ulice	

foto: adl

vznik „zahrádkářské a garážnické“ lobby a schovat se za notoricky omílané
tvrzení, že pořádná silnice obytnou oblastí je potřeba, obecné blaho města
nezná bratra a když se štípe les, létají
třísky?

Anebo je možné udělat tlustou
čáru, více myslet než mluvit a přinést
řešení, které nikoho nebude bolet?
Které bude elegantní a chytré a které
ve finále pozitivně pocítí i člověk žijící
na druhém konci Žďáru. Řešení, které
bude znát ale jen místní chodec, cyklista, řidič, ale nikoliv náklaďák jedoucí z
Pardubic do Nového Města. Je to možné? Lze tomuto prostoru Žďáru vštěpit
velkorysost a zároveň určitou malebnost malými a rozumnými měřítky?
Tento prostor by se měl stát jistým
symbolem. Symbolem propojení tří
městských částí. Symbolem smíření.
Budou vášně i debaty, budou údiv i
pochyby, už jen proto, že jde o změnu, a zůstane i pár věčných křiklounů,
ale smíření v duchu, že jde dělat věci
dobře a pro všechny, ne na úkor jiných.
Symbolem kompromisu.
Dnes je tohle místo ošklivé, nepovedené a čas na změnu dozrál.



Martin Mrkos,
radní města

Průběh zpracování Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou
Příprava Strategie rozvoje města Žďár nad Sázavou je v plném proudu. Ve
středu 30. září 2015 se ve velké zasedací místnosti městského úřadu konalo
setkání s občany na téma Naše město v roce 2028, na kterém byli občané
města seznámeni se základními informacemi o průběhu zpracování strategie a o možnostech zapojení se do její tvorby.
Jednou z možností bylo zapojení
se do dotazníkového šetření veřejného mínění obyvatel, které probíhalo
v období od 1. září do 9. října 2015, v
rámci něhož měli občané města možnost vyjádřit své názory na současný
stav města a představy o jeho budoucím rozvoji. Průzkum byl realizován
formou osobních rozhovorů, část dotazníků byla distribuována do základních škol a domácností. Dotazník bylo
možné vyplnit také elektronicky na
webových stránkách projektu: strategie.zdarns.cz, kde jsou uvedeny základní informace o projektu, aktuální
informace o postupu zpracování a prostor pro veřejnou diskuzi. Současně
probíhal také průzkum neziskového a
podnikatelského sektoru. Výsledky z
šetření budou zahrnuty do socioeko-

nomické analýzy – tzv. Profilu města,
který popisuje a analyzuje různé tematické oblasti (doprava, školství, životní
prostředí, zaměstnanost apod.) a budou sloužit jako podklad pro nastavení
vize rozvoje města.
Do procesu zpracovávání strategie
budou aktivně zapojeni také zástupci
neformálních zájmových skupin formou skupinové diskuze u „kulatého
stolu“. Každý „kulatý stůl“ bude zaměřen na jednu z těchto cílových skupin:
• Sport a sportovci
• Rodiny a děti
• Senioři
• Kultura a volný čas
Kulaté stoly proběhnou 4. listopadu
2015 od 16.00 hodin ve velkém sále
domu kultury ve Žďáře nad Sázavou.
Předmětem bude zjišťování problémů
6

a potřeb těchto cílových skupin a diskuze k jejich řešení.
„Tímto zveme občany města k
účasti na kulatých stolech v některé z výše uvedených oblastí. Vaše
aktivní účast při tvorbě strategie bude
velmi přínosná pro celé město,“ pozval
občany starosta města Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil (pozvánka na
akci na straně 3). „Předem děkujeme za
spolupráci při tvorbě tohoto důležitého
strategického dokumentu,“ sdělil starosta města.
(red)

Žďár nad Sázavou	

foto: adl
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Klafar II nabídne pozemky pro rodinné i bytové domy
Rada města se na svém srpnovém jednání vrátila k materiálu týkajícímu se
výstavby nové ulice nazvané Hrnčířská, která navazuje na lokalitu Klafar.
Otázkou, zda v této ulici vystavět sítě pouze pro rodinné nebo i bytové domy,
se zabývala v rámci Komise rozvoje a životního prostředí odborná pracovní
skupina Klafar II.
V původní urbanistické studii z roku
2005, která byla podkladem pro změnu územního plánu v komunikační síti
celé oblasti Starého dvora, byla jedna
strana Hrnčířské ulice určena pro výstavbu bytových domů a druhá pro
výstavbu rodinných domů. V minulém
volebním období však byla schválena
úprava s tím, že ulice by sloužila pouze
pro rodinné domy.
Současné vedení města se na několika zasedáních touto problematikou
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 města rozhodla přijmout jedno z variantních řešení, které
doporučila pracovní skupina Klafar II a
Komise rozvoje města a životního prostředí. To předpokládá, že z důvodu zachování kontinuity rozvoje města a základního poslání územního plánování,
chce město respektovat zpracovanou
studii a pokračovat v souladu s ní. Rada
města se tedy rozhodla v tomto území
připravit pozemky jak pro rodinnou
individuální výstavbu, tak pro nízkopodlažní bytovou výstavbu. „Rozvojové
území Starý dvůr musí v budoucnu nabídnout kombinaci obou typů bydlení,“
sdělil starosta města Zdeněk Navrátil.
Rada města si uvědomuje, že v současné době je větší zájem o pozemky
pro individuální bytovou zástavbu.
Proto také svým usnesením zároveň
uložila odboru rozvoje a územního
plánování zahájení přípravy dalšího
navazujícího území pro rodinné domy,
aby další parcely pro soukromé zájemce byly připraveny k prodeji již do prvního srpna 2017.

Nejčastější otázky
a odpovědi
Kde si ve městě budu moci koupit
pozemek?
Volné pozemky budou v první etapě v
ulici Hrnčířská, následně v plánovaném
území Klafar III.

Kdy si budu moci pozemek koupit?
A kolik pozemků bude?
Pozemky by měly být připraveny k prodeji do konce roku 2016. Odbor rozvoje
a územního plánování MěÚ v současné
době pracuje na změně projektu technické infrastruktury (inženýrské sítě a
komunikace), kde by měly být pozemky
pro 8 rodinných domů v majetku města
a pozemky pro bytové domy. V případě,
že bude příprava probíhat bez problémů
a zastupitelstvo města rozhodne o uvolnění finančních prostředků na stavbu,
budou pozemky připraveny k prodeji do konce roku 2016. Následně bude
probíhat příprava druhé etapy prodeje
pozemků, která by měla odstartovat
počátkem roku 2017. Předpokládá se, že
ve druhé etapě by zájemcům mělo být
nabídnuto až 50 pozemků pro stavbu
rodinných domů.
Kolik bude pozemek stát?
Minimální cenu pozemku stanoví zastupitelstvo města. V minulosti se v této lokalitě prodávaly pozemky průměrně za

1500 – 1600 Kč za metr čtverečný.
Kdy budu moci stavět?
Okamžitě, jakmile získáte stavební povolení na svoji stavbu. Předpokládá se,
že prvních 8 parcel v roce 2017.
Budu omezen regulativy pro výstavbu?
Ano, regulativy budou součástí rozhodnutí zastupitelstva o prodeji pozemků.
Vzor regulativů ze stávající zástavby je k
dispozici na webových stránkách města
www.zdarns.cz
Do kdy budu muset postavit?
Do tří let.
Budu při výstavbě omezen dalšími
podmínkami?
Všechny by měly být součástí správního
řízení při povolování stavby.
Můžu vidět polohu pozemku a okolí
pozemku v celkovém plánovaném
území pro výstavbu ještě před výběrem pozemku?
Ano, jednak na webových stránkách
města nebo při osobní konzultaci na
městském úřadě a v přílohách předávacího protokolu pozemku.
(red)
8 pozemků pro rodinné domy –
připravované k prodeji do konce roku 2016

Pozemky pro rodinné domy –
připravované k prodeji v roce 2017

viladomy

Pozemky pro
bytové domy

Volné stavební parcely na sídlišti Klafar	
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Pozemky
soukromých
vlastníků

foto: archiv

Příspěvkové organizace města
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Promítání nejen pro seniory
Od října zařazuje Kino Vysočina každý třetí čtvrtek v měsíci filmy „nejen pro
seniory“. Budou to premiéry letošního roku, ale i úspěšné starší filmy, u nichž
máme možnost stanovit nižší vstupné v ceně 50 nebo 60 korun.
V říjnu jsou to dva premiérové filmy, Domácí štěstí, v hlavní roli s Alenou Mihulovou a Bolkem Polívkou. Tento film byl Českou filmovou a televizní akademií
nominován do soutěže Oscar o nejlepší zahraniční film roku 2015. Dále je to dokumentární časosběrný film Heleny Třeštíkové Maloory, který se natáčel 13 let a
vypovídá o dívce, která skončila s dítětem na ulici, ale dokázala se zbavit drogové
závislosti, studovat a nakonec pomáhat takovým, jako byla ona.
Na tyto filmy navazuje vždy ve stejný čtvrtek Filmový klub nejen pro vyznavače
kultovních filmů. Označení drama mnohdy odrazuje potenciálního návštěvníka,
zahrnuje však celou škálu žánrů od témat vážných přes tragikomická až po životní
příběhy ústící v naději. Věříme, že tato rozšířená nabídka zpestří program Kina Vysočina, a že si najde svého návštěvníka. 
Marcela Lorencová

Umíte upéct a ozdobit netradiční perníčky?
Active - středisko volného času nabízí
možnost zapojit se do vánoční perníčkové výstavy. Najdou se v našem městě
lidé, kteří by se chtěli pochlubit svými
perníčky? Jestli ano, upečte nevšední
perníčky nebo vyrobte třeba perníkové
chaloupky, a my vám je vystavíme na
vánoční výstavě s názvem Perníkové
Vánoce. Výstava se bude konat od 10. 12.

do 22. 12. 2015 v sále Domu dětí a mládeže Horní 2. Perníčky se budou vybírat
od 23. 11. do 27. 11. 2015 ve vestibulu
DDM Horní 2, a to od 14.00 do 16.00 hodin. Pracovníci Active-SVČ se těší na vaše
perníčky a věříme, že se ve Žďáře najde
hodně šikovných perníkářů. Vždyť si již
Vánoce bez vůně perníků nedovedeme
Active-SVČ
ani představit. 

Sportis aktuálně
Relaxační centrum
Během letošních prázdnin bylo již
druhým rokem snížené vstupné do
všech plaveckých bazénů, za téměř stejnou cenu byl vstup prodloužený o 60
minut. Vzhledem ke krásnému počasí
navštívilo relaxační centrum rekordních
25 592 návštěvníků (v roce 2013 – 21 293
a v roce 2014 – 23 559), podrobnější informace získáte na webových stránkách
www.sportispo.cz
Rekreační areál Pilák
Provoz areálu byl ukončen v polovině
října, vzhledem k počasí navštívil areál
v průběhu celých prázdnin velký počet
spokojených klientů. V letošním roce
jsme nakoupili do půjčovny 12 párů in-line bruslí a 20 párů holí na Nordic walking, v srpnu proběhly v areálu Pilské nádrže závody dračích lodí Dračí lodě Velké
Dářko. Akce se setkala s velmi pozitivní
odezvou a na příští prázdniny jsme již
naplánovali další ročník.
Hotelový dům Morava
Ke dni 30. 6. 2015 byly dokončeny
všechny práce spojené s výměnou oken,
opravou střechy a zateplením celého objektu. V dalších letech nás čekají práce na
vnitřním zařízení.
Tálský mlýn
Během prázdnin byly ukončeny práce

na opravách a nátěrech střechy a dřevěných výplní (podhledy, vrata, dveře
apod.). V současné době se dokončuje
rekonstrukce stolů a židlí v restauraci a v
říjnu byly zahájeny práce na vybudování
nového chodníku a vstupu do kolárny.
Autokempink Pilák
Na začátku října byl ukončen provoz
spojený se zazimováním všech objektů.
V dalších měsících budou pravděpodobně ještě probíhat opravy v buňkách Reneta v lokalitě Táborka.
Tenisové kurty
Sezóna na tenisových kurtech byla
ukončena v polovině října. Pokud máte
nějaké připomínky k provozování kurtů,
tak volejte na telefonní číslo 603 228 148
nebo svoje připomínky pište na e-mail:
kovarik@sportispo.cz

Zimní stadión

Sezóna 2015/2016 byla zahájena 4.
srpna 2015, aktuální informace na webových stránkách.
Ostatní aktuální informace včetně
volných nebytových prostor najdete na
našich stránkách www.sportispo.cz , kde
také najdete v horní zelené liště novou
ikonu „Rozvrhy sportovišť“. Pod touto
ikonou najdete rozvrhy na všechna námi
provozovaná sportoviště.

Vladimír Kovařík, ředitel
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Městská policie

informuje o prevenci
Začal nový školní rok, a to znamená,
že se rozbíhají preventivní aktivity na
základních školách. V září si s třídními kolektivy musíme znovu důkladně projít pravidla silničního provozu,
neboť po prázdninách jsou žáci vždy
velmi nepozorní a zapomínají na svoji
bezpečnost.
Dalším tématem je chování v třídním
kolektivu a jeho důsledky. Pokud je na
dětském dopravním hřišti (DDH) dopředu domluven termín, probíhá i praktická
výuka. Takto velice úzce spolupracujeme
se zámeckou základní školou. V letošním
roce jsme s třídními kolektivy prvního
stupně zrealizovali praktickou vycházku po okolí školy, kde jsme si prakticky
ukázali místa pro bezpečné přejití vozovky a samozřejmě hned vyzkoušeli
nabyté vědomosti. Od října se přidávají
mateřské školky. Děti se seznamují s prací městské policie, a to přímo na jejím
pracovišti, při návštěvě na Doležalově
náměstí. Při dalších návštěvách ve školce
děti seznamujeme s bezpečným chováním na chodníku, při hrách na dětských
hřištích a pískovištích, učíme je přivolat
pomoc, chování při setkání s neznámým
zvířetem, podnikáme vycházky a přímo
cestou si ukazujeme nebezpečná místa
a jak se vyhnout nebezpečí. Na jaře nás
potom čekají dopravní značky a pokud je
to možné, tak i praktická výuka na DDH.
Se začátkem školního roku se do města sjíždí žáci a studenti z okolí. S tím je
spojena zvýšená kontrola v okolí škol.
Do této činnosti jsou již od září 2013 zapojeni dva asistenti prevence kriminality
(APK), kteří pravidelně dohlížejí na bezpečnost dětí v nejrozsáhlejším vzdělávacím centru, kde sídlí mateřská školka, 2
základní školy a 3 střední školy, v místní
části ZR 3. Od letošního roku provádí
dohled na přechodu pro chodce na ulici
Revoluční a Neumannova bezpečnostní
asistent (BA). Celkem budou v letošním
roce zaměstnáni čtyři BA.
Ve městě také pravidelně spolupracujeme se středními školami, a to se státním gymnáziem, SZŠ a VOŠ zdravotní a
domovem mládeže při Střední škole obchodní a služeb. Poslední dvě jmenované
školy nám i aktivně pomáhají při zářijovém programu Sovička, který je primárně určen pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Kromě preventivní činnosti ve
školách aktivně spolupracujeme s Rodinným centrem Srdíčko, nejen na programech pro jejich broučky, ale i na tvorbě
programu Sovičky.
Kontakt na preventistku městské poli(MP)
cie: prevence @mp.zdarns.cz	

Školství
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Navštívili letiště v Přibyslavi

Soutěžili a vyhrávali

Koncem září navštívili žáci 2.B a 2.C ze ZŠ Palachova Žďár nad Sázavou letiště v Přibyslavi. Velice zajímavé dopoledne pro ně připravili členové místního
Aeroklubu. Na děti čekala ukázka malých dopravních letadel, leteckých modelů a hry s leteckou tematikou. Na letišti je přivítala ve vojenské uniformě
tisková mluvčí vojenské letecké základny kapitánka Zuzana Špačková.

Žákům Základní školy Komenského 6 ve Žďáře nad Sázavou se letos
velice dařilo v oblasti výtvarných
aktivit. Asi nejvýznamnějším úspěchem byla výhra v celostátní soutěži v tvorbě novoročních přání, tuto
soutěž vyhlašovala Americká ambasáda v Praze.

Přestože školákům nepřálo počasí,
prožili v hangáru Aeroklubu krásné dopoledne. Činnost leteckého klubu dětem představil jeho předseda Zdeněk
Špaček, který předvedl leteckou techniku. S velkým zájmem děti sledovaly ukázky létání s modely
malých letadel, které provedl Tomáš Humpolec,
dlouholetý modelář a člen Aeroklubu Přibyslav. Děti
zhlédly například
létání s quatrokoptérou, házedlem kategorie F3K,
větroněm kategorie
F3B, akrobatickým modelem pro halové létání
a v neposlední řadě ukázku
létání s elektrovětroněm.
Zástupci letiště dětem celé dopoledne zpříjemnili sportovně pohybovými
činnostmi. Na šesti stanovištích si děti
vyzkoušely s helmou na hlavě used-

nout do popruhů sedačky motorového
paraglidingu, pochodovaly jako vojáci,
míčkem shazovaly plechovky, mohly
si sednout do kokpitu ultralehkého
letadla Condor, trénovaly rovnováhu
na skateboardu a házely polystyrénovými modely na cíl.
Sportovní výsledky dětí
na závěr vyhodnotila
kapitánka Zuzana
Špačková. Největší
odměnou pro děti
bylo pozvání na
exkurzi na pražské
letiště Kbely, kde
je čeká prohlídka
vojenské techniky. I
přes nepřízeň počasí
se celá akce velmi vydařila. Poděkování patří všem,
kteří se na přípravě zajímavého
dopoledne podíleli, především Marcele Humpolcové, která pro nás exkurzi
zorganizovala.

ZŠ Palachova

Soutěže se zúčastnili žáci běžných
i speciálních tříd. Vánoční hvězda vyrobená enkaustickou metodou dětmi
a učiteli rehabilitačních tříd získala
třetí místo. Za odměnu měli možnost
navštívit Americké centrum Velvyslanectví USA v Praze. „Této možnosti jsme
samozřejmě využili a začátkem června
zamířili žáci se svými učiteli do Prahy. V
Americkém centru na ně čekalo milé přivítání, poutavý program složený z anglických písniček, zajímavých informací o
USA a jedno velké překvapení, za dětmi
přišli na návštěvu příslušníci Námořní
pěchoty Spojených států amerických,
kteří střeží americkou ambasádu,“ sdělila ředitelka základní školy Jana Svobodová. Po krátkém představení se děti
mohly ptát na vše, co je zajímalo. Na
závěr se s mariňáky všichni vyfotili a
předali pracovníkům Amerického centra prezentaci o našem městě.

Zkoumají dopady změny klimatu
Se začátkem školního roku se žáci
i učitelé Základní školy Palachova
Žďár nad Sázavou zapojili do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu.
Tento projekt je podpořen grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Včetně naší školy je do projektu zapojeno 16 škol ve městech Žďár nad
Sázavou, Hradec Králové a Dobruška. Garantem projektu v České republice je Ekocentrum Koniklec Praha. Tento projekt podporuje město
Žďár nad Sázavou.

Cílem projektu je seznámení žáků
s přírodou i okolím, zvýšení ekologické, environmentální a přírodovědné
gramotnosti a posílení kladného vztahu k místu, kde žijí. Žáci prozkoumají
a zhodnotí přímé i nepřímé dopady
změny klimatu na město a samostatně
vypracují návrh opatření na zmírnění a
přizpůsobení se těmto dopadům. Projekt je postaven na několika tematických okruzích, naši žáci mají za sebou
již dva bloky, a to termokameru a zasaVěra Sobotková
kovací zkoušku. 

Vzdělávat se lze v každém věku

V září odstartoval již druhý ročník odpoledních přednášek, které se konají
dvakrát za měsíc na půdě Gymnázia Žďár nad Sázavou. Stejně jako v loňském
roce budou hlavními přednášejícími učitelé školy, kteří představí své obory tak
trochu netradičně nejen studentům školy, ale všem, kteří budou mít zájem se i
nadále vzdělávat bez ohledu na datum narození. Pro tento rok jsou opět zváni
zájemci o cestování, chemii, biologii, historii, fyziku, zdravovědu a další rozmanité obory. Přednášky se konají vždy ve středu od půl čtvrté a jsou pro všechny
posluchače zdarma. Více informací na www.gymzr.cz.
(red)
9

Na Americké ambasádě

foto: archiv

Dalším úspěchem školy byla účast
ve výtvarné soutěži Zdravotník očima
dítěte, které se účastnili žáci prvního
stupně. V kategorii mladších žáků obsadili první a třetí místo, v kategorii
starších žáků získali druhé a třetí místo. Ve výtvarné soutěži Nakresli svého
Čedoga měly děti namalovat svého
kamaráda psa. Vedlejší cenu v podobě
plyšového psa získali žáci třídy 3.A.
Škola se zapojila také do výtvarné
soutěže Jak vidím svoje město v rámci
festivalu Živé proStory Žďár. Ve velké
konkurenci obsadil v kategorii 3. – 5.
tříd 2. místo žák speciální třídy Ondřej
ZŠ Komenského 6
Kamarád. 	
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Žďár získal nového investora
Do Žďáru přichází nový investor, společnost ComGate, a.s. působící v
oblastech interaktivního marketingu, kontaktního centra, logistiky, IT
systémů a platebních řešení.
„Příchod firmy velice vítáme. Pomůže diverzifikovat lokální trh práce, uplatnění
najdou zejména lidé, kteří v našem regionu hůře hledají práci, například absolventi,
ženy nebo handicapovaní. Zároveň neohrozí místní firmy odčerpáním nyní nedostatkových technických pozic,“ shrnul radní Martin Mrkos za poradní sbor starosty pro
ekonomický rozvoj města. „Oceňujeme, že jde o firmu s výbornou reputací, která
pracuje pro více než 800 klientů, mezi něž patří např. Škoda Auto, Prazdroj nebo velké
banky,“ doplnil starosta města Zdeněk Navrátil.
Firma ComGate se pyšní i prohlášením od Úřadu práce České republiky, že
je seriózním a stabilním zaměstnavatelem, angažuje se například v akci Ukliďme Česko a chce se zapojit i do místního
dění, oceňuje radní Radek Zlesák. Vedení města věří, že se firmě bude ve Žďáře
nad Sázavou dařit a stane se oblíbeným
zaměstnavatelem stejně jako v Hradci
Králové a Trutnově, kde má rovněž pobočku. Žďár získal investici v konkurenci
čtyř firmou předvybraných lokalit.

služby i komplexní řešení šité na míru
požadavkům a cílům klienta. Tato kombinace společnosti propůjčuje výhody
komplexního dodavatele pro různá odvětví obchodu, služeb a reklamy. V České
republice provozuje nyní ComGate pobočky v Praze, Hradci Králové, Trutnově a
Opočínku u Pardubic.

O společnosti ComGate

Jaké z nabízených služeb firmy budou
v našem městě soustředěny?

Společnost ComGate, a.s. je na českém trhu od roku 2002 a zaměstnává
více než 300 zaměstnanců. Působí v oblastech interaktivního marketingu, kontaktního centra, logistiky, IT systémů a
platebních řešení. Poskytuje jednotlivé

Přinášíme krátký rozhovor
s personální manažerkou
Michaelou Rýdlovou

Ve Žďáře otevíráme kontaktní centrum. Kontaktní centrum je personálně
nejpočetnější divizí společnosti ComGate. Během dvou let plánujeme ve vašem
městě vznik až 100 pracovních míst.
Věnujeme se aktivnímu i pasivnímu
telemarketingu a back office činnostem.
Zaměstnanci kontaktního centra obsluhují po telefonu zákaznické, objednávkové a prodejní linky. Společnost si velmi zakládá na kvalitě produktů a služeb
všech partnerů, se kterými spolupracuje.
Kdo jsou Vaši zákazníci?

Kontaktní centrum společnosti ComGate

Našimi dlouhodobými partnery jsou
výhradně mezinárodní společnosti

a známé značky, například UPC, Skylink,
HBO, O2, NN pojišťovna, ČEZ, AIG a další. Díky vybudované reputaci naše společnost neustále roste a rozvíjí se. V listopadu 2015 budeme proto slavnostně
otvírat další pobočku, a to právě u vás ve
Žďáře nad Sázavou. Lokalita byla pečlivě
vybírána především s ohledem na možnost přijmout velké množství kvalitních
zaměstnanců.
Co mohou očekávat zájemci o práci?

Nabízíme práci v pouze jednosměnném provozu s pravidelnou pracovní
dobou od pondělí do pátku. Přizpůsobujeme se svým zaměstnancům například
i nabídkou kratších pracovních úvazků,
což vítají a využívají především rodiče
mladších dětí. Zájem máme výhradně
o dlouhodobou spolupráci. Zakládáme
si na příjemném pracovním prostředí a spíše neformálních vztazích mezi
kolegy. Poskytujme benefity jako jsou
stravenky, zdravotní volno, zvýhodněné
tarify pro volání, možnost volby poměru
fixní a variabilní složky mzdy, organizujme pro své zaměstnance firemní akce.
Pro práci v kontaktním centru ComGate
není potřeba praxe, podmínkou není ani
stupeň vzdělání. Hlavními předpoklady
jsou aktivní přístup, chuť do práce, tah
na branku a znalost práce s PC. Při vzniku
nové pobočky je samozřejmě také vždy
vyšší šance na kariérní růst. Velmi si ceníme toho, že celý střední management
kontaktních center ComGate je tvořen
lidmi, kteří tzv. ,,vyrostli“ uvnitř naší společnosti. Ve Žďáře jsme již zahájili nábor
nových zaměstnanců. Zájemci o práci
mohou zasílat své životopisy na adresu:
zdar@comgate.cz. Více informací o naší
společnosti lze nalézt na www.comgate.
cz.

Děkuji za rozhovor.


Nikola Adlerová

Jsou svoji již přes 68 let
Marie a Josef Němcovi v září oslavili
68 let společného života. Dle slov Jo-

Marie a Josef Němcovi 	

foto: adl

sefa Němce to nebylo v životě vždycky
jednoduché, ale společně s manželkou
vše překonali a zvládli.
Josef Němec se narodil v roce 1927
ve Žďáře nad Sázavou, jeho o dva roky
mladší žena Marie pochází ze Světnova. Brali se 6. září 1947 a strávili spolu tři
čtvrtiny života.
Srdečně gratulujeme manželům a
přejeme ještě mnoho let společného
soužití, zdraví a spokojenosti.
(red)
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Důležité
Uzávěrky příjmů příspěvků
pro rok 2015:

e-mail: nikola.adlerova@zdarns.cz
listopad 2015: uzávěrka 30. října,
Žďárský zpravodaj vyjde 17. listopadu.

prosinec 2015: uzávěrka 27. listopadu,
Žďárský zpravodaj vyjde 16. prosince.
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Hasiči závodili a vzpomínali
V sobotu 12. září se u žďárského
zimního stadionu odehrál 12. ročník
Memoriálu Jana Dřínka, jehož součástí je od loňského roku i soutěž
o putovní pohár čestného velitele
sboru Karla Herolda.

V rámci již tradiční soutěže v požárním útoku, kterého se účastní devítičlenné týmy, se utkalo 25 družstev
mužů a 10 v kategorii žen. Nejlepšími
mezi muži byli příslušníci Sboru dobrovolných hasičů z Daňkovic, mezi
hasičkami zvítězily příslušnice sboru z Rovečného. Putovní pohár Karla Herolda, který je udělován týmu s
nejvyšším věkovým průměrem, který
úspěšně zvládne celý požární útok, si
odvezli hasiči z Herálce s věkovým průměrem 62,77 let. Úkolem všech týmů
bylo v co nejrychlejším čase dopravit
vodu pomocí stříkačky a hadic dvěma
proudy na terč. Na rozdíl od klasického požárního sportu ale v této soutěži,
obdobně jako při reálném zásahu, měl
každý z členů týmu přesně stanovenou pozici, na které působil. O tom,
že pod stresem a ve spěchu se občas
dělají i chyby, které mohou skončit i
velkou nepříjemností, se přesvědčil
jeden ze soutěžících, který se v zápasu
boje zamotal do hadic. Naštěstí strojník jeho družstva prokázal velkou du-

chapřítomnost, povolil tlak v hadicích
a dotyčný se tak mohl z této pasti vyvléknout.
Přestože je soutěž určena družstvům z řad dospělých, v rámci doprovodného programu zde vystoupila
i trojice hasičů, z nichž nejmladšímu
bylo 5 let. Oděni v replikách historických uniforem předvedli zásah na

starosty OSH Žďár nad Sázavou, Luboše Zemana. „Celá ukázka byla dojemná
a ještě jednou bychom chtěli poděkovat
hasičské rodině Petra Starého za zorganizování bezvadné ukázky, která byla
propagací naší bohaté hasičské historie.“
Memoriálu se zúčastnila také čtyřicítka hostů, kteří společně s účastníky
soutěže zavzpomínali na velké hasič-

Dobrovolní hasiči v akci	
hořící dům se záchranou panenky.
Vybaveni byli i vlastním malým hasičským speciálem s vodou a ukázali tak,
že současná generace se nemusí o své
nástupce, i díky dobré práci s mládeží
v hasičských sborech, bát. O tom, že
tato ukázka všechny přítomné zaujala,
svědčí i slova jednoho z pořadatelů,

foto: Ivo Havlík
ské osobnosti Jana Dřínka a Karla Herolda. Mezi pozvanými byli rodinní příslušníci obou zasloužilých hasičů, ale
například i starosta Žďáru Zdeněk Navrátil či představitelé hasičského sboru
a mnozí další. Již nyní žďárští hasiči připravují další ročník, který se uskuteční
Miroslav Skalník
10. září 2016. 

Žďárská MHD využívá novou aplikaci
Jednou z novinek v rámci městské
hromadné dopravy je poskytování
informací o odjezdu autobusů. Dopravce k tomu využívá novou aplikaci a LCD obrazovky.
Vozidla MHD jsou vybavena zařízením pro sledování polohy autobusu.
Takto získané údaje se zpracovávají a
dochází k aktualizaci údajů. Nově zavedený systém umožňuje pro konkrétní
zastávku zjistit čas odjezdu autobusu.
Tyto informace o odjezdech je možné
zjistit ze kteréhokoliv počítače, tabletu
nebo chytrého telefonu pomocí aplikace umístěné na internetové adrese
mhdzdar.kdyprijede.cz „Zde si můžeme
vybrat konkrétní zastávku a otevře se
nám odjezdová tabule s časy odjezdů.
Je také možné zvolit vedlejší záložku a
prohlédnout si zastávkové jízdní řády.
Zvolit zastávku můžeme zadáním názvu
nebo výběrem z mapy,“ přiblížil funkci
nové aplikace zástupce dopravce Zdar

a. s. Lukáš Německý. Pro uživatele mobilních zařízení je připravena i uzpůsobená verze. Pro snadnější zobrazení informací v mobilních zařízeních mohou
cestující na zastávkách využít QR kód,
který je umístěn na označníku zastávky. „Do svého mobilního zařízení je ale
zapotřebí nainstalovat aplikaci na čtení
QR kódů. Spuštěním aplikace se pomocí fotoaparátu v mobilu načte QR kód a
otevře internetový odkaz s odjezdy z této
zastávky,“ doplnil Německý. Nově je
také ve vestibulu polikliniky nainstalována LCD obrazovka informující o příjezdech a odjezdech spojů ze zastávky
ve Studentské ulici. 
(red)

Do Afriky míří
500 čtverců
Po čtyřech měsících usilovného pletení a háčkování, se nám v
srpnu podařilo odeslat do jižní Afriky 500 kusů čtverců. Díky našim
pletařkám bude mít 14 dětí svojí
vlastní deku.
Touto cestou děkujeme všem,
kteří se na pomoci podíleli, obyvatelkám Domu klidného stáří,
zaměstnankyním Domu s pečovatelskou službou a dalším ženám,
které pletly či háčkovaly, dobrovolníkům, kteří nám darovali krásné
vlny a firmě Hartmann, která jako
sponzorský dar zaplatila poštovné
do Afriky (necelých 1 400 korun).
V projektu pokračujeme a další čtverce bychom rádi poslali již
v prosinci.
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Výzva k odstranění větví zasahujících do
profilu chodníků a místních komunikací
Vážení spoluobčané,
protože řada majitelů nemovitostí v
katastrálním území města Žďár nad
Sázavou, Zámek Žďár, Stržanov a Veselíčko, sousedících s místními komunikacemi včetně chodníků, má vysázeny
stromy a keře těsně u plotů, dochází
k prorůstání a přerůstání větví na pozemky, které jsou součástí chodníků a
místních komunikací. Tyto větve následně zužují profil komunikací.
Z důvodu zajištění průjezdnosti a
průchodnosti místních komunikací,
včetně chodníků, si vás dovolujeme
upozornit, že město nemůže tolerovat
zeleň, přesahující ze soukromých pozemků do komunikací a omezující tak
bezpečnost projíždějících vozidel či

bezpečný pohyb chodců.
Vyzýváme všechny majitele těchto
nemovitostí, aby v době nadcházejícího vegetačního klidu provedli na svých
pozemcích odstranění, resp. ořez větví,
které zasahují do komunikací v majetku města, a to v termínu do 31. března
2016. Odstranění dřevin či ořez větví
je nutno provést z hlediska bezpečnosti projíždějících vozidel tak, aby byla
zachována podjezdná výška 3,6 m. U
pěších komunikací je nutné ořezávat
přesahující větve na podchodnou výšku 2,5 metru a na šířku tak, aby nezasahovaly do průchodnosti chodníků a
nebránily chodcům v bezpečné chůzi.
Děkujeme za pochopení.

Odbor komunálních služeb

I ti nejmenší vědí jak správně třídit odpad
Městská policie a odbor životního prostředí městského úřadu v září opět uspořádaly vydařenou vzdělávací a preventivní akci Sovička. Od 15.00 hodin bylo na
Farských humnech připraveno hned několik stanovišť, kde si děti i rodiče mohli
vyzkoušet své dovednosti a znalosti o přírodě a životním prostředí.
„Na letošní Sovičce pro nás byla potěšující nejen velká účast dětí a rodičů, ale
hlavně velké znalosti těch nejmenších dětí
v oblasti třídění odpadů,“ sdělila pracovnice odboru životního prostředí Hana
Daďourková. Děti měly za úkol projet
slalom s korbičkou nebo košíkem plným
odpadů a na konci roztřídit odpady do
připravených 6 provizorních kontejnerů,
přesně tak, jak jsou ve Žďáře zvyklí. „Ani
rodiče nezaháleli a zkusili si odpadářský
testík. Obě skupiny se s připravenými úkoly
úspěšně vypořádaly,“ doplnila Daďourková. Příchozí se na Farských humnech rovněž učili jak si poradit v přírodě se zraněním, zkoušeli výrobu piktogramů, které
se nachází ve chráněných lokalitách, a
vyráběli výrobky s podzimními motivy

v dílně Rodinného centra Srdíčko.
„Na stanovišti lesů a myslivosti byla pro
malé, ale i dospělé zájemce připravena
poznávací disciplína našich dřevin, které
účastníci poznávali na základě vystavených čerstvých větviček. Dále byly na ukázku, ale i pohmat vystaveny preparáty našich drobných šelem, kuny skalní a tchoře
tmavého. Z lesních přežvýkavců byly k vidění markanty ze srnce a laně jelena,“ sdělil pracovník odboru životního prostředí
Ladislav Holeš. Došlo i na předvedení
hlasů zvěře, které myslivci napodobují
tzv. vábničkami. Na závěr každé ukázky
byl ještě představen čtyřnohý pomocník
myslivce, lovecký pes plemene německý
křepelák.

(adl)

Festival vzdělávání
Festival vzdělávání proběhne v
Domě kultury ve čtvrtek 12. listopadu v čase mezi 8.00 a 17.00 hodinou. Letošní ročník již slaví 20.
výročí. Jeho počátky byly spjaty od
samého začátku s Domem kultury,
ale pořadatelem se stala naše organizace až o něco později.
Letošní 20. ročník by se od těch
předešlých neměl v podstatných rysech
lišit. Počet přihlášených účastníků se
opět pohybuje okolo 80. Nový stánek
nahlásily například Kraj Vysočina či
Střední škola pro tělesně postižené.
Ta přichází se zajímavými obory, jako
je bižuterie, košíkářství, tkalcovství,
brašnářství a dalšími, které jsou
zaměřeny na lidi s tělesným postiženým.
Nabídka bude tedy jako každý rok
opravdu bohatá. Jsme rádi, že se začaly v
rámci školství opět prosazovat řemeslné
obory.
Doufáme, že je již minulostí, nebo co
nejdříve bude, mylný názor, že vyučený absolvent je méně než středoškolák.
Vždyť dobrý řemeslník musí být nejen
manuálně zručný, ale musí umět u práce
přemýšlet, aby se jeho dílo zdařilo.
Zveme proto všechny, kteří se rozhodují o své budoucnosti, jak z řad studentů, tak z řad věkově pokročilejších.
Přijďte se podívat, inspirovat a načerpat
poznatky, aby vaše rozhodnutí šlo tím
správným směrem.  Marcela Lorencová

Víte, že?
Likvidace použitého oleje

Použité rostlinné oleje z domácností, například fritovací oleje, nepatří do odpadu a do kanalizace? Nalijte
je do PET lahve, uzavřete a odvezte na
sběrný dvůr.

Kolik lidí přepraví žďárská MHD
za jeden kalendářní rok?

Za rok 2014 bylo přepraveno žďárskou městskou hromadnou dopravou 1 065 000 osob a ujeto téměř 327
tisíc kilometrů.

Den Žďáru 2016

Farská humna – Akce Sovička

foto: adl
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Druhý ročník Dne Žďáru proběhne v sobotu 11. června 2016.
Dne 11. června 1607 povýšil František
kardinál z Ditrichštejna Žďár na město. Budeme slavit!
(red)

Představení úřadu

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2015

Představujeme odbory městského úřadu. Odbor stavební
Stavební úřad rozhoduje jako orgán státní správy v 1. stupni a vykonává
státní správu jako obecný stavební úřad, speciální stavební úřad ve věcech
silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a vyvlastňovací úřad. Dále působí jako editor základního registru
územní identifikace, adres a nemovitostí a v rámci zpravodajské povinnosti
poskytuje údaje o stavbách za účelem statistického zjišťování.
Uvedenou správu vykonává stavební
úřad nejen na území města a místních
částí, ale i na území sousedních obcí,
které tvoří správní obvod stavebního
úřadu, jež je totožný se správním obvodem městského úřadu. Obecně lze
říct, že stavební úřad postihuje rozsah
činností dle příslušných zákonů, týkající se umísťování, povolování, užívaní a
odstraňování staveb a jejich změn, využití území, ochranných pásem, dělení
či scelování pozemků, terénních úprav
a zařízení. Tedy stavebních záměrů, jak
uvádí stavební zákon. Nelze opominout
ani dozor nad dodržováním jednotlivých ustanovení stavebního zákona,
stavebních předpisů k jeho provedení,
a rozhodnutí vydaných na jeho základě. Taktéž je stavební úřad příslušným v
rámci samosprávné činnosti přidělovat,
měnit či rušit čísla popisná, orientační a
evidenční pro budovy ve Žďáře nad Sázavou, včetně jeho místních částí. Jednotliví pracovníci odboru nemají svoji
činnost rozdělenou dle specializace na
jednotlivé druhy správních řízení, ale dle
uliční sítě, místních částí města a jednotlivých obcí ve správním obvodu stavebního úřadu. Vzhledem k poměrné komplikovanosti platných předpisů, které lze
nalézt na Portálu veřejné správy České
republiky, doporučujeme v konkrétních
případech vždy předchozí konzultaci na
našem odboru, a to v úřední dny (pondělí a středa) v čase 8.00 – 17.00 a v ostatní
dny po dohodě s příslušným pracovníkem. Kontaktní údaje a přidělené území
pro výkon činnosti jednotlivých pracovníků lze nalézt na stránkách města. Taktéž formuláře žádostí a platné znění stavebního zákona naleznete na adrese
www.zdarns.cz
Z důvodu velké rozmanitosti stavebních záměrů a variabilitě jejich pro

jednávání, která je ovlivněna více
okolnostmi (například územně plánovací dokumentací, rozsahem a umístěním záměru na pozemku, spolupůsobením dotčených orgánů, atd.), není
možné zabývat se a popsat všechny typy
případů. Proto využíváme této možnosti
a budeme se věnovat vybraným záměrům, se kterými se stavebníci obracejí na
stavební úřad nejčastěji.

obrázek č. 1

obrázek č. 2

Mohu stavbu do 25 m2 stavět bez
povolení?
Jedním z nich je dotaz, zda mohou
stavbu do 25 m2 realizovat bez povolení. V daném případě média vyvolala
sice prvotní nadšení veřejnosti, ale o to
větší zklamání přišlo po jednáních na
stavebních úřadech. Veřejnost již nebyla
informována, že uvedené nelze aplikovat
pro všechny stavby o velikosti do 25 m2,
ale pouze pro ty, které splňují zákonem
stanovené parametry a podmínky. A o
jaké parametry a podmínky se jedná?
Stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do
5 metrů výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky
tří metrů, které územně plánovací dokumentace nezakazuje, musí být umísťovány na pozemku u rodinného domu
nebo u stavby pro rodinnou rekreaci
a musí souviset nebo podmiňovat bydlení nebo rodinnou rekreaci. Tomuto
požadavku lze rozumět tak, že musí jít
o doplňkové stavby (přístřešek, sklad
zahradní techniky a jiné) k těmto hlavním stavbám, které nebudou sloužit ke
skladování a výrobě hořlavých látek, výbušnin. Taktéž se nesmí jednat o jaderné
zařízení ani o stavby pro podnikatelskou
činnost. A současně musí být umístěny
v odstupové vzdálenosti od společných
hranic sousedních pozemků nejméně 2
metry a plocha nezastavěného pozemku

schopného vsakovat dešťové vody po
jejich umístění bude tvořit nejméně 50
% z celkové plochy pozemku rodinného
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. Pokud všechny uvedené podmínky
splněny nejsou, pak i tento typ staveb
mohou stavebníci postavit, ale až po
stavebním úřadem vydaném povolení
nebo opatření.

Pergola nebo přístřešek?
Dále bychom chtěli objasnit pojmy
pergola a přístřešek, poněvadž odbornou, ale i laickou veřejností dochází k zaměňování obou pojmů. Pergola (obrázek
č. 1) je lehká konstrukce (sloupy, trámy
popř. latě), která může stát samostatně
nebo je připojena k jiným stavbám, anebo může spojovat dvě od sebe oddělené
stavby v zahradě, lemovat cesty a vytvářet zelené tunely – loubí. Hlavní funkcí
je podpora k pnutí popínavých rostlin, a
proto nepodléhá posuzování podle stavebního zákona.
Naopak přístřešek (obrázek č. 2, 3) je
stavbou ve smyslu stavebního zákona.
Jedná se o samostatný pozemní stavební objekt, s nosnou konstrukcí, zastřešením, odolávajícím zatížením sněhem a
namáháním větrem, a jako takový podléhá posuzování dle stavebního zákona.
Dále je třeba konstatovat, že na délku projednání předložených záměrů má
zcela zásadní vliv autorizovanou osobou
zpracovaná projektová dokumentace.
Tato osoba nejenže odpovídá za její
správnost, úplnost, ale i za ochranu veřejných zájmů.
V neposlední řadě je třeba upozornit
na povinnost danou katastrálním zákonem. Pokud se jedná o stavby s výměrou
16 m2 a více, i když splňují podmínky pro
jejich provedení bez předchozího povolení (viz popsané stavby do 25 m2), pak
jsou jejich vlastníci povinni provést jejich
zápis do katastru nemovitostí a současně
předložit listinu, kterou je geometrický
plán.




Stavební odbor Městského úřadu

obrázek č. 3
13

Aktuality

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2015

Žďár má další mistryni světa
Po Martině Sáblíkové se do historických sportovních záznamů města Žďáru nad Sázavou zapsala další mistryně
světa, Věra Stočková, jedna z nejzkušenějších hráček, pivotmanka a hrající asistentka trenéra družstva žen žďárského
basketbalového klubu. Poslední sobota v srpnu letošního roku byl den, kdy pod vlajkou české reprezentace žen,
veteránek nad 35 let, vybojovala se svými spoluhráčkami zlatou medaili na mistrovství světa v basketbalu veteránů
a veteránek v americkém Orlandu. Žďárský zpravodaj vám nyní přináší krátký rozhovor o cestě ke zlatu.
Jak jste se vlastně do družstva žen,
které získalo světový titul, dostala?
Jde o basketbalistky SK Podolí u Brna,
s nimiž dlouhá léta hrajeme dlouhodobou soutěž, a tak se prakticky všechny
známe. Ty tvořily základ družstva, které
se přihlásilo na světové mistrovství. Před
třemi roky za mnou do té doby mé soupeřky přišly s prosbou, že by chtěly hrát
mistrovství republiky v kategorii veteránek, ale chybí jim pivot. O mně věděly, že
tuto roli plním ve Žďáře, a tak slovo dalo
slovo a já jsem s nimi odjela na mistrovství republiky, které jsme vyhrály. Od té
doby za ně hraji pravidelně. V následujícím roce jsme se jako vítězky republikového mistrovství zúčastnily mistrovství
Evropy, které se konalo v Ostravě. Tam
jsme získaly zlatou medaili, když jsme ve
finále porazily Ukrajinu. To byl také do
té doby můj největší životní sportovní
úspěch. Po letošním zisku dalšího titulu
mistryň republiky už byl jen krůček k roz-

Věra Stočková v horní řadě uprostřed

hodnutí zúčastnit se mistrovství světa
v basketbale veteránek ve Spojených
státech amerických, v půvabném městečku Orlando. Začalo intenzivní šetření
a obíhaní a prošení u sponzorů, aby alespoň troškou přispěli na pokrytí nákladů.
Účastnice si musely zaplatit vše samy, od
cestovních nákladů přes bydlení, stravu
až po dresy s hrdým titulem Česká republika. I vlajku České republiky jsme si
koupily samy.
Jak bylo mistrovství světa organizované a s kým jste hrály vy, Češky?
V soutěži žen veteránek bylo celkem
šest kategorií, od kategorie nad 30 let až
po kategorii nad 55 let. Naše družstvo
sice mezi sebou mělo hráčky, které by
mohly hrát v kategorii starších, ale naopak také holky, které věkový limit nad
35 a méně než 40 splňovaly. A navíc, tvořily jsme jednolitou partu, kdy každá stála za každou, něco jako mušketýři v sukních. Naše kategorie nad 35 let, v níž bylo
celkem devět družstev, byla rozlosována
do dvou skupin a tak našimi soupeřkami
ve skupině B byly ženy Chorvatska, Estonska, Portugalska a Kostariky.
Musely jste jako podmínku účasti absolvovat nějakou kvalifikaci?
U veteránských soutěží ani žádné kvalifikace nejsou. Záleží jen na každé zemi,
jak poskládá tým a sežene peníze. Mistrovství světa veteránů je vlastně takovou
otevřenou soutěží, kam se jen přihlašuje

s mlčenlivým souhlasem národního basketbalového svazu, alespoň tak je to u
nás.
Jak jste celou soutěží procházely po
sportovní stránce?
Jak jsem říkala, v naší kategorii nad
35 let byly dvě základní skupiny. Naše
družstvo prošlo celou základní část bez
porážky. Chorvatsko jsme porazily 80:40,
Estonsko 61:47, Portoriko 72:51 a Kostariku 56:42. O titul mistryň světa jsme tedy
hrály finálové střetnutí s vítězem skupiny
A a po vítězství 55:45 jsme měly cestu ke
zlatu otevřenou. Zlaté medaile mistryň
světa jsme dostaly hned po vítězném finále, jenom nám ještě mohli zahrát hymnu, ale na to Američané asi moc nejsou,
když nejde o jejich reprezentanty. Snad
příště, a hlavně jinde.
A vaše plány do budoucna?
Poslední dva roky, které pro nás znamenaly nejprve zisk zlatých medailí na
mistrovství Evropy a rok poté zlaté medaile z mistrovství světa, nás určitě morálně zavazují k pokusu tyto mety znovu
obhajovat. Na závěrečné oslavě jsme
si slíbily, že pokud nám vydrží zdraví
a znovu seženeme sponzory, určitě na
další turnaje pojedeme. Za rok evropský šampionát pořádají Srbové v Novém Sadu, a za dva roky bude mistrovství světa pod pořadatelskou taktovkou
Italů. Snad u toho nebudeme chybět.
Děkuji za rozhovor.  Nikola Adlerová

Slavnosti jeřabin již po jednadvacáté
Slavnostní zahájení se konalo 27. srpna na náměstí Republiky, kde od 16.00
hodin vyhrával Žďárský swingový orchestr. Poté se návštěvníci odebrali do
kaple sv. Barbory, kde vystoupila Soňa
Houbová s taneční show Tanec dojmů.
Vernisáž následně pokračovala na Staré
radnici. Letošní výstava slavností byla
v režii spolku výtvarných umělců Arkáda Nový Jičín. Velký dík patří studentům
Gymnázia ve Žďáře nad Sázavou, kteří výstavou provázeli. V posledním týdnu slavností proběhla derniéra výstavy za účasti
tajemníka Unie výtvarníků České republiky Oskara Brůži a teoretika umění Jana
Dočekala. Beseda o výstavě proběhla
v rámci projektu členů Klubu výtvarných

umělců Horácka Umění srozumitelně
IV. Pro diváky a posluchače byly v rámci
třech týdnů připraveny divadelní vystoupení pro děti i dospělé, koncerty, besedy,
tvůrčí dílny. Velice podařenou akcí byl
křest knihy Ozvěny Vysočiny Hynka Jurmana. Kniha o všem zajímavém na Vysočina vznikala 34 let. Ani letos nechyběly
tradiční akce, jakými jsou Diecézní pouť
rodin, prohlídka věže kostela sv. Prokopa,
Klášterní noc a sportovní klání, přehlídka
v dřevorubeckém sportu nebo devátý
ročník Dračích lodí, který letos poprvé
proběhl na Pilské nádrži.
Třešničkou na dortu byla přehlídka
žďárských pěveckých sborů. Šest pěveckých sborů, celkem v počtu 110 zpěváků,
14

ukončilo 21. ročník festivalu Slavností
jeřabin v divadle. Během dvou hodin
zazpívali žďárští pěvci skladby se svého
repertoáru. Přehlídka byla věnována Jiřímu Librovi, který letos oslavil významné
životní jubileum. Libra, jako zakladatel
a dlouholetý dirigent pěveckého sboru
Žďáráček, sboru MUSICA SARENSIS byl
požádán o dirigování dvou posledních
skladeb, které zazpívali všichni zpěváci. Zvuk 110 pěveckých hlasů naprosto
omráčil návštěvníky koncertu. Poděkováním pro účinkující byl nekonečný potlesk
ve stoje. Těšme se příští rok na Slavnosti
jeřabin, ve kterých přivítáme partnerská
města z Cairanne, Flobecqu a Schmöllnu.
	
(ošks)
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Může se to stát i vám
Probační a mediační služba v těchto dnech zahájila kampaň na pomoc obětem
trestných činů. Kampaň bude probíhat celkem ve 40 městech celé České republiky a
jejím cílem je upozornit občany v konkrétních regionech, že přímo v jejich městě je
poradna, která jim dokáže pomoci vyřešit více problémů najednou.
„Pomoc a řešení vždy existuje. Můžete ji najít v blízkosti vašeho bydliště,“ říká ministr
spravedlnosti Robert Pelikán. Více informací naleznete zde: www.restorativníjustice.cz

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou
mělo ke dni 25. září 2015
celkem 21 496 občanů
přihlášených k trvalému pobytu.
Ke dni:
24. srpna 2015 – 21 507 občanů
23. července 2015 – 21 525 občanů
1. ledna 2015 – 21 629 občanů

Děti narozené v červenci 2015

Životní jubilea v říjnu 2015

Marie Slavíková 
3. 10. 80 let ZR 5
Miluše Šimáková 
4. 10. 80 let ZR 3
Karel Nachtnebl 
4. 10. 80 let ZR 4
Josef Havelka
10. 10. 80 let ZR 5
Jiřina Michalová 12. 10. 90 let Veselíčko
Vlastimil Chvátal
13. 10. 80 let ZR 6
Ladislav Kubeš
13. 10. 85 let ZR 1
Jarmila Růžičková 19. 10. 85 let ZR 2
Jan Vepřovský
21. 10. 85 let ZR 5
Marie Zikušková 21. 10. 85 let Radonín
Bohumil Dočekal 24. 10. 90 let ZR 3
Srdečně gratulujeme rodičům dětí i jubilantům!
Elen Kováčová
Lukáš Krajčovič
Daniel Růžička
Lucie Houdková
Matyáš Vala
Bára Holá
Ema Vraspírová
Rozálie Výborná
Matyas Szécsényi

1. 7. ZR 3
1. 7. ZR 6
10. 7. ZR 3
16. 7. ZR 5
20. 7. ZR 3
22. 7. ZR 1
22. 7. ZR 3
23. 7. ZR 2
27. 7. ZR 4

Žďárský zpravodaj, měsíčník občanů města Žďár nad Sázavou ● 2. ročník ● Vydává město Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz. Redakční rada: Zdeněk Navrátil,
Josef Klement, Rostislav Dvořák, Radek Černý, Radek Zlesák, Martin Mrkos. Odpovědný redaktor: Nikola Adlerová, tel. 733 465 035, e-mail: nikola.adlerova@zdarns.cz ●
Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou ● Do všech domácností zdarma ● Počet výtisků: 10 200 kusů ● Datum vydání: 14. 10. 2015
Distribuce: Renvy Trade s.r.o., Grusova 413, Pardubice ● Tiskne: Tisk centrum, Modřická 645/62, Moravany u Brna ● Registrace: MK ČR E 21706.
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Aktuality

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2015

Výstavy

sobota 24. října 2015, 17.00 hodin
CHYTRÝ KVÍZ
kulturní centrum Batyskaf

úterý 3. října 2015 až neděle 1. listopadu 2015
CESTY – M. Pawera, B. Rossí, K. Rossí, K. Rossí,
T. Rossí, F. Tržil, M. Trizuljaková, M. Trizuljak
út – pá 10.00 -12.00, 14.00 -17.00; so, ne 14.00 -17.00
výstavní síň Staré radnice

sobota 24. října 2015, 19.00 hodin
LUSCINIA
Městské divadlo

úterý 3. listopadu 2015 až neděle 29. listopadu 2015
PAVEL SIVKO – grafická a známková tvorba
út – pá 10.00 -12.00, 14.00 -17.00; so, ne 14.00 -17.00
výstavní síň Staré radnice

sobota 24. října 2015, 21.00 hodin
AUDIOBRAINZ DNB NIGHT
kulturní centrum Batyskaf

úterý 13. října 2015 až neděle 15. listopadu 2015
CAIRANNE – Lidé a víno
út – ne 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00
Regionální muzeum na Tvrzi

úterý 27. října 2015, 19.00 hodin
LORENZO THOMPSON
Městské divadlo

čtvrtek 1. října 2015 až sobota 31. října 2015
v půjčovní době knihovny
MŮJ SVĚT – fotografie pracovníků oblast. charit v ČR
vestibul Čechova domu

úterý 27. října 2015, 16.00 hodin
JSME VE FINÁLE – KAMENICKÉ PANOPTIKUM
Knihovna M. J. Sychry

BAREVNÝ PODZIM – výtvarné práce žáků ZŠ
Švermova
Knihovna M. J. Sychry

sobota 31. října 2015, 21.00 hodin
13. NAROZENINY BATYSKAFU
kulturní centrum Batyskaf

Kulturní akce
sobota 17. října 2015 od 8.00 do 11.30 hodin
ŽĎÁRSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí Republiky

pondělí 2. listopadu 2015, 19.00 hodin
TŘI HOLKY JAKO KVĚT
Městské divadlo

pondělí 19. října 2015, 19.00 hodin
SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
Městské divadlo

úterý 3. listopadu 2015, 19.00 hodin
KOLEGA MELA GIBSONA
Městské divadlo

úterý 20. října 2015, 19.00 hodin
KATAPULT: 40 LET!
Dům kultury

sobota 7. listopadu 2015, 20.00 hodin
VEČER U PIÁNA S JENDOU NOVÁKEM
Jazzmine club

čtvrtek 22. října 2015, 17.00 hodin
VESELÁ SEDMA: 30 LET!
Městské divadlo

pondělí 9. listopadu 2015, 19.00 hodin
RADŮZA
Městské divadlo

čtvrtek 22. října 2015, 17.15-19.15 hodin
JAK NA CHMURY, NESPAVOST A DEPRESE
Klub Univerzum, Dolní 1

čtvrtek 12. listopadu 2015, 8.00 -17.00 hodin
FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ
Dům kultury

čtvrtek 22. října 2015, 16.00-18.00 hodin
KURZ NORDIC WALKING PRO SENIORY
Volnočasový areál Pilská nádrž

pondělí 16. listopadu 2015, 19.00 -21.00 hodin
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Upozornění
Otevírací doba na hřbitovech v období Památky zesnulých
V období Památky zesnulých bude na všech žďárských hřbitovech následující otevírací doba:
pátek 23. 10. až neděle 8. 11. 2015 včetně od 8.00 do 20.00 hodin
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