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Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Příjemné prožití svátků vánočních a mnoho osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím
roce přeje čtenářům redakce Žďárského zpravodaje.
foto: Jiří Mühlfait

Slova zastupitelů...str. 8 a 9

Řeka Sázava tvoří zelenou páteř města... str. 11

Piktogramový koridor pro cyklisty... str. 13
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Slovo místostarosty Dotační programy pro rok 2016
Josef Klement
místostarosta města

Vážení spoluobčané,
do konce kalendářního roku zbývá jen
pár dnů. Zejména děti s nedočkavostí
očekávají Vánoce, svátek narození Krista. Právě nedočkavost a napětí jsou
spojeny se štědrovečerním obdarováním. Rozbalování dárků je jistě příjemným momentem Vánoc, ale mnohem
důležitější je sblížení a setkávání lidí.
Darem může být i služba, kterou poskytneme druhým.
Jednou takovou službou, kterou
podpořilo město a zároveň Kraj Vysočina, je otevření Family a Senior Pointu.
Jedná se o bezplatnou službu, která
zprostředkovává rodinné, sociální, psychologické nebo právní poradenství.
Obě tato zařízení mají kromě společného místa na žďárské poliklinice ještě
další společný cíl, a tím je prohloubení
mezigenerační spolupráce. Aktivní pomoc seniorům a rodinám je z pozice
města prioritou a doufám, že si tento
projekt najde mezi občany své místo.
Tento měsíc jsem se setkal s desítkami dárců krve, kterým jsem na Staré
radnici předával společně se zástupci
Českého červeného kříže stříbrné a
zlaté medaile Dr. Jánského. Je to další
forma daru, která je o to cennější, že se
nedává z přebytku. Dovolte mi, abych
touto cestou poděkoval všem bezplatným dárcům, nejen jménem svým, ale
i jménem všech, kteří tento dar museli
přijmout nebo přijímají.
Město Žďár nad Sázavou si váží
všech občanů, kteří věnují ostatním
svůj čas, energii, nasazení ve sportovních, kulturních a sociálních činnostech, a snaží se je podpořit v jejich
činnosti, a proto již v listopadu vyhlásilo dotační tituly pro rok 2016, tak aby
kluby a poskytovatelé služeb obdrželi
dotaci co nejdříve.
Vážení spoluobčané, závěrem mi
dovolte popřát Vám plnost štěstí a
zdraví, radost ze vzájemného obdarovávání a úspěšný nový rok.


Josef Klement

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 26. listopadu 2015 dotační programy pro rok 2016, a to v oblasti kulturní, sportovní, volnočasových aktivit a
dotační programy se sociálním zaměřením. V oblasti dotačních programů (dříve
grantové programy) došlo novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k zásadní změně pravidel při poskytování příspěvků.
„Již se nejedná o příspěvky, ale o dotace z
rozpočtu města. Jedná se tedy o individuální dotace a programové dotace,“ sdělila
vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Blanka Lučková. Novela zákona je účinná
od 20. února 2015 a od nabytí účinnosti
této novely zákona jsou všechny žádosti o finanční příspěvky sjednoceny pod
názvem Dotace, které jsou vyhlašovány
formou vypsaných dotačních programových titulů.
Žadatelé si v roce 2016 mohou požádat o dotaci v těchto programech: Kultura 2016, Volný čas 2016, Sport 2016,
Organizovaný sport dospělých 2016,
Sportoviště 2016, Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb a Dotace pro podporu
spolkové činnosti v sociální a zdravotní
oblasti. Jednotlivé výzvy a žádosti dotačních programů jsou vyvěšeny na
webových stránkách města, kde jsou
rozepsány podmínky poskytnutí dotací
v daných oblastech. Termíny podání žá-

dostí jsou u dotačních programů Kultura
2016, Volný čas 2016, Sport 2016, Dotace
pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb a Dotace
pro podporu spolkové činnosti v sociální
a zdravotní oblasti od 1. ledna 2016 do
31. ledna 2016, u dotačních programů
Organizovaný sport dospělých 2016 a
Sportoviště 2016 pak od 1. ledna 2016
do 29. února 2016. „Doručené žádosti posoudí jednotlivé komise a svůj návrh předloží radě města k projednání. S výsledkem
tohoto procesu budou žadatelé seznámeni písemně,“ sdělila Lučková. U dotačního
programu Organizovaný sport dospělých 2016 a Sportoviště 2016 budou žadatelé vyrozuměni do 30. dubna 2016, u
programů Kultura 2016, Volný čas 2016,
Sport 2016, Dotace pro poskytovatele
sociálních, zdravotních a prorodinných
služeb a Dotace pro podporu spolkové
činnosti v sociální a zdravotní oblasti do
31. března 2016.
(ošks)

Město prověřuje dlouhodobé smlouvy
Vedení města se v letošním roce zaměřilo mimo jiné také na dlouhodobé smlouvy, které město v minulosti
uzavřelo se soukromými subjekty.
„Důvodem výpovědí smluv v komunální oblasti není nespokojenost se
stávajícími dodavateli a kvalitou poskytovaných služeb, snažíme se pouze
prověřit současné tržní ceny. Postupně
chceme soutěžit všechny dodavatele pro
zajištění jednotlivých komunálních služeb města,“ sdělil starosta města Zdeněk Navrátil. Tato aktivita radnice již
probíhá i v praxi. V příštím roce by se
měla soutěžit údržba městské zeleně a
údržba místních komunikací. Firmám,
které v současné době tyto služby pro
město vykonávají, nyní běží v souladu
se smlouvami roční výpovědní lhůty.
Výběrové řízení na dodavatele údržby
městské zeleně by mělo proběhnout
v prvním čtvrtletí roku 2016, výběrové
řízení na dodavatele služeb zajišťujících údržbu místních komunikací pak
ve třetím čtvrtletí příštího roku.
„První ovoce naše počínání již nese.
2

V listopadu se nám podařilo výběrovým
řízením obnovit dlouhodobě uzavřenou
nájemní smlouvu, předmětem které bylo
užívání pozemku pro účely recyklačního
dvora,“ sdělil Navrátil.
Rada města již na svém květnovém
zasedání schválila ukončení nájemní
smlouvy ze dne 31. března 2003, jejímž předmětem bylo užívání pozemku města ke dni 31. prosince 2015. „Za
užívání tohoto pozemku získalo město
v posledních letech 2008, 2009, 2010,
2012 a 2013 nájemné ve výši 42 tisíc korun ročně,“ doplnil Navrátil.
Následně bylo radě města předloženo ke schválení vyhlášení nového
záměru na pronájem předmětného
pozemku od 1. ledna 2016. Na uvedený záměr reagovali tři zájemci, kteří
splnili podmínky záměru a v elektronické aukci soutěžili o výši nájemného.
V aukci zvítězil Miloslav Odvárka, který
nabídl nájemné ve výši 209 821 korun
ročně. S tímto zájemcem byla následně uzavřena nová smlouva o nájmu
pozemku.
(red)
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Setkání s občany v průběhu roku 2016
Kdy: ve středu 6. ledna 2016 od 17.00 hodin
Kde: zasedací místnost rady města, Městský úřad Žďár nad Sázavou
Přijďte na první setkání nového roku a sdělte nám, o čem chcete v roce 2016 hovořit.
Staňte se aktivním Žďárákem a diskutujte o našem městě.
Chcete diskutovat s vedením města? Zajímá vás naše město a není vám lhostejné kam bude směřovat?
Tak právě pro vás jsou určena Setkání s občany. Setkání chceme dělat efektivně, a poskytnout vám
odborníky z úřadu i mimo něj. Pojďme diskutovat o tom co vás trápí, zajímá a jaký rámec diskuse je pro
vás optimální. Věřte, že i váš názor nebo nápad může být pro naše město přínosem.

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Žďár má městského architekta
Už v předešlých volebních obdobích
se v radě města diskutoval požadavek potřeby či nepotřeby městského architekta.
Nikdy se nenašel dostatek takzvané politické vůle problematiku řešit. Současná
politická koalice zastoupená v radě města
zakotvila tuto poptávku občanů města do
svého programového prohlášení v rámci
koaliční dohody. V následné diskusi byla
nalezla názorová shoda, která postupně
vedla k realizaci.
V srpnu letošního roku rada vyhlásila
výběrové řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblastech architektury
a urbanismu. V termínech stanovených
výběrovým řízením se přihlásilo devět
uchazečů. Hodnocení nabídek těchto
uchazečů proběhlo ve dvou kolech. Hodnotící komise byla osmičlenná a tvořili ji
jak kvalifikované osobnosti z oboru architektury a urbanismu, tak vedoucí odborů
města a uvolnění zastupitelé. Po otevření
obálek bylo shledáno, že dvě nabídky nesplňují požadavky na odbornost a kvalifikaci podle povinných příloh a musí být

vyřazeny. Prvním kolem hodnocení prošlo
tedy sedm uchazečů. Do druhého kola
hodnocení postoupilo všech sedm kandidátů, ale bodově hodnoceni byli pouze
první tři nejlepší v dané kategorii. Každý
uchazeč odpovídal na předem připravené dotazy členů hodnotící komise. Samostatné konečné hodnocení členů komise
vyznělo jednoznačnou shodou na vítězi
výběrového řízení, kterým se stal architekt
Zbyněk Ryška. Příkazní smlouva uzavřená
mezi městem Žďár nad Sázavou a architektem Ryškou na výkon poradenské činnosti
na úseku urbanistiky a architektury nabyla účinnosti 1. prosince 2015. Rozhovor
s novým městským architektem naleznete
v některém z dalších čísel Žďárského zpravodaje.
Vyhlášení záměru na volný pozemek
Rada města se na jednání 30. 11. 2015
dohodla neblokovat uvolněný pozemek
určený pro výstavbu rodinného domu
a vyhlásila záměr na prodej posledního
pozemku v lokalitě Klafar II, ulice Uhlířská
v k. ú. Žďár nad Sázavou, p. č. 7973/6, ve

výměře 1 040 m² podle platných pravidel postupu a zásad při prodeji pozemku
v této lokalitě.
Obecně závazná vyhláška č.1/2015
Poměrně dlouhá, ale věcná diskuse
v radě města předcházela nakonec doporučujícímu stanovisku zastupitelstvu města ke schválení Obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování odpadů. Doporučení se týká i výběru ceny, která zůstává
nezměněna ve stejné výši jako v roce 2015.
V současné době probíhá v režii odboru komunálních služeb města průzkum
zájmu občanů města a místních částí
o kompostéry. Připravovaný grant může
této problematice finančně odlehčit. Dosažení na příspěvek z grantu má ale své
podmínky. Tou zásadní je dostatečný zájem občanů o využití a odběr kompostérů,
jejichž celkový počet musí být v řádu stovek kusů.

Rostislav Dvořák,

radní a zastupitel města

Informace k zápisu dětí do prvních tříd základních škol
Zápis dětí do prvních tříd základních škol
ve Žďáře nad Sázavou byl stanoven pro
školní rok 2016/2017 na pátek 22. ledna
2016 v době od 14.00 hodin do 17.00 hodin
a na sobotu 23. ledna 2016 v době od 9.00
hodin do 11.00 hodin a proběhne na všech
základních školách: Základní škola Žďár
nad Sázavou, Komenského2; Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6; Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4,
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, středisko Santiniho 4; Základní škola
Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35.
Informace o zápisu do prvních tříd bu-

dou rovněž zveřejněny na vstupních dveřích budov základních škol a na webových
stránkách základních škol.
Pro docílení optimální naplněnosti
všech základních škol v našem městě jsou
Obecně závaznou vyhláškou města o spádových obvodech a v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb. (školský zákon) dle § 178
odst. 2, písm. b) stanoveny spádové obvody pro zápis do 1. tříd základních škol ve
Žďáře nad Sázavou.
Rozčlenění spádových obvodů spolu
s Obecně závaznou vyhláškou města
Žďáru nad Sázavou č. 2/2015 o stanovení
3

spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou bylo
schváleno Zastupitelstvem města Žďáru
nad Sázavou dne 26. listopadu 2015 a naleznete je na webových stránkách města.
Spádové obvody by měli rodiče dětí respektovat. Budou-li rodiče chtít zapsat dítě
na jinou základní školu, než spádově patří,
mohou tak učinit v případě splnění kritérií
pro přijímaní žáků do prvních tříd jimi vybrané základní školy. Kritéria budou zveřejněna na webových stránkách základních
škol. 
(ošks)
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Sestavování rozpočtu města pro rok 2016
Poslední měsíce roku bývají již tradičně věnovány intenzivní práci na návrhu rozpočtu pro příští rok. Sestavování a úpravy nového finančního plánu pro následující rok však letos započaly již o prázdninách, kdy rada města schválila harmonogram postupu prací na tomto zásadním dokumentu.
V září ředitelky a ředitelé příspěvkových organizací předložili radě města
svoje požadavky a návrhy, jakým způsobem bude město svoje zřízené organizace v příštím roce financovat. Byla projednávána nejen výše provozního příspěvku,
ale také opravy a rekonstrukce budov
města, které tyto organizace mají v pronájmu. Požadavky na výdajovou stranu
rozpočtu města začaly být konkrétnější.
Postupně byla sestavována také příjmová
strana rozpočtu, která je základním zdrojem všech výdajů města. Do výdajové
strany rozpočtu byly doplněny tzv. mandatorní výdaje, tedy výdaje nutné pro
chod města a fungování úřadu. Výdajová
strana rozpočtu byla postupně doplněna
o návrhy investičních akcí.
Sumarizované požadavky byly předloženy radě města k prvnímu čtení na
počátku listopadu 2015. Během tohoto
měsíce docházelo k úpravám a korekcím, a to jak příjmové, tak i výdajové
strany rozpočtu. Finanční výbor na
svém jednání 24. listopadu 2015 pro-

jednal pracovní verzi rozpočtu, která ještě prošla několika drobnými úpravami
stávajících položek v radě města na konci
listopadu. Jednání této rady následně doporučilo návrh rozpočtu pro rok 2016 ke
schválení zastupitelstvu města.
První prosincový den byl ve znamení
zveřejnění návrhu rozpočtu a komentáře v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Návrh rozpočtu byl vyvěšen
na tradiční úřední desce, na elektronické
úřední desce a webových stránkách města na 15 dnů, tak aby se s tímto návrhem
mohli seznámit občané a podat k termínu projednávání v zastupitelstvu města
svoje náměty a případné připomínky.
Současně byl tento materiál zaslán všem
členům zastupitelstva a členům finančního výboru, aby se mohli s tímto materiálem seznámit v dostatečném předstihu.
Pro rok 2016 je navržen rozpočet v
celkovém objemu 410,43 milionů korun
jak v příjmové, tak i ve výdajové části.
Ve schvalovaném rozpočtu není počítá-

Cena vody na Žďársku roste
Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (SVK Žďársko) na základě
podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo
cenu vody pro vodné a stočné na rok 2016 s účinností od 1. ledna 2016.
V letošním roce dosahuje cena vody
89,90 koruny za metr krychlový, přičemž
vodné činí 51,20 koruny a stočné 38,70
koruny. Od příštího roku ale lidé zaplatí
92,60 koruny. Vodné se zvýší o 1,80 koruny, stočné o devadesát haléřů. Celkově jde o navýšení ceny o tři procenta.
„Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na svém zasedání schválilo
novou cenu vodného a stočného pro rok
2016 s účinností od 1. ledna 2016,“ sdělil
ředitel žďárské divize Vodárenské akciové společnosti Karel Fuchs. Ke zvýšení
ceny vody SVK Žďársko přistoupil i kvůli
plnění podmínek u projektů dotovaných
Evropskou unií. „Svaz má jako příjemce
dotací z Evropské unie uzavřené smlouvy,
jejichž součástí je závazek dodržení podmínek finanční analýzy, která predikuje
povinný vývoj ceny vodného a stočného,
jehož součástí je i nezbytný vývoj nájemného pro tzv. zajištění samofinancovatelnosti obnovy majetku vodovodů a kanali-

zací.,“ popsala jeden z důvodů zdražení
vody předsedkyně předsednictva Svazu
vodovodů a kanalizací Žďársko Dagmar
Zvěřinová, která dodala, že nedodržení vývoje ceny vody může mít následky
v podobě krácení dotace.
Do nárůstu ceny v příštím roce se požadavky na vývoj ceny promítly dvěma
procenty, zbývající procento připadá
na inflaci. „Podle původních rozhodnutí
o poskytnutí evropských dotací byl předpovídán vývoj ceny vodného a stočného
v minimální výši pět procent plus inflace.
Díky jednáním se Státním fondem životního prostředí se podařilo projednat snížení
předpokládaného vývoje ceny vodného a
stočného na minimální výši dvě procenta
plus inflace,“ doplnila Dagmar Zvěřinová.
(red)
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no s přijetím úvěru.
Splátky úvěrů z
minulých let se
sníží splacením
úvěru z roku 2011.
Příkladem větších
plánovaných investic je rekonstrukce
povrchů náměstí Republiky v části pod ČSOB, dokončení pěších
tras podél barokního mostu a realizace
povrchů na ulici Smetanova. Dále jsou to
cyklotrasa Nové Veselí, křižovatka Chelčického – Jihlavská a výkupy pozemků
pro další investice. Z celkového objemu
výdajů je předpokládáno pokrytí provozu ve výši 328 milionů korun a investiční
výdaje 82 milionů v poměru 80 % provozních a 20 % investičních výdajů. Základním zdrojem rozpočtu jsou daňové
příjmy, tvořící 68 % zdrojů. Dalšími zdroji
jsou příjmy nedaňové, kapitálové a návrh
dotací, zejména dotace na výkon státní
správy, které tvoří přibližně 1/3 zdrojů na
příští rok. Před schvalováním rozpočtu
pro rok 2016 zastupitelstvem města (17.
prosince 2015), byl rozpočet ještě jednou
projednáván 15. prosince 2015 finančním
výborem.

(red)

Nepřehlédněte
Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů.
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech, proběhne ve dnech
24. až 31. prosince 2015 odstávka
systému pro nabírání žádostí o vydání
občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy,
které vyžadují odstávku systému.
Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady bude možné
na obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností a v hlavním městě Praze na
úřadech městských částí nejpozději do
23. prosince 2015 včetně.
Podrobnější informace vám poskytnou na Oddělení občanských průkazů
a cestovních dokladů Městského úřadu
Žďár nad Sázavou, na telefonních číslech 566 688 371, 372 nebo 376.


Oddělení občanských průkazů

a cestovních dokladů

Ze zdravotnictví
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Lékařská služba první pomoci ve Žďáře nad Sázavou
Má naše město provozovat pracoviště první pomoci? Ano, je to zavedené a potřebné. Ne, je to přežité a neefektivní. To jsou dva
zcela odlišné názory. Jaký je aktuální přehled a dostupnost akutní zdravotní péče pro občany našeho města?
Záchranka
Při bezprostředním ohrožení života, při závažném postižení zdraví poskytuje neodkladnou péči Zdravotní záchranná služba
Kraj Vysočina. Po kontaktování na tísňové
lince 155 vyrážejí výjezdové skupiny buďto
RLP – rychlé lékařské pomoci, nebo RZP –
rychlé zdravotnické pomoci. Startují z 21
stanovišť v kraji, včetně města Žďár nad Sázavou, takže dojezdový čas daný zákonem
je v našem katastru bez obtíží dodržován.
Emergency
Důležité je vědět, že od ledna 2013 funguje 24 hodin denně v naší, devět kilometrů vzdálené nemocnici v Novém Městě
na Moravě urgentní příjem – Emergenci.
Jedná se o moderně vybavené pracoviště
včetně šesti lůžek, umožňující došetření či
např. podání infusí. Ošetřující personál má
k dispozici veškeré zázemí moderní nemocnice, včetně laboratorního vyšetření, zobrazovacích metod, jako je RTG, SONO, CT i
multioborové spolupráce, např. s lékařem
ARO, chirurgem, internistou či neurologem.
Samozřejmě s možností okamžité hospitalizace či operativy.
LSPP
Příspěvková organizace Poliklinika Žďár
nad Sázavou provozuje Lékařskou službu
první pomoci. Je to kontaktní místo s lékařem mimo pravidelné ordinační hodiny
ošetřujících lékařů. V současné době je v
provozu ve všední den od 17. do 21. hodi-

ny, o víkendech a o svátcích od 8. do 21. hodiny. V Kraji Vysočina je to výjimka, aby tato
zdravotní služba byla poskytována mimo
areál krajských nemocnic, aby ji financovalo
město. Je to další reflexe historických skutečností, kdy okresní nemocnice byla vybudována v Novém Městě a zůstalo to tak, i
když se Žďár nad Sázavou stal v roce 1949
okresním městem.
Ekonomika provozu ždárské LSPP
Město každoročně posílá svojí příspěvkové
organizaci Poliklinika přímou dotaci z roz-

počtu na provoz LSPP ve výši 1 670 000 korun, kterou kryje mzdové náklady sloužících
lékařů a sester. K příjmům provozovatele
dále patří platby zdravotních pojišťoven
za provedené úkony a úhrady regulačního
poplatků ve výši 90 korun. Výsledná ekonomická bilance pak není pro p.o. Poliklinika
ztrátová.
V roce 2014 prošlo pohotovostí 2 328
klientů, což je v průměru zhruba jeden za

hodinu. Prostým výpočtem lze určit, že za
každý kontakt s pacientem město zaplatilo
přibližně 700 korun. Podle struktury vykázaných diagnóz jsou to především onemocnění horních cest dýchacích, bolesti břicha,
drobné poranění, bolesti zad a pohybového aparátu, alergické reakce, převazy ran,
aplikace injekcí, poštípání hmyzem a další.
Má to tak být?
V navrhovaném rozpočtu města na rok
2016 je opět alokována stejná dotace ve
výši 1 670 tis. Aktuálně se na provozu LSPP
nic nemění. Co se mění, je přístup vedení
města. Současní radní se nebojí otevřeně
diskutovat o smyslu, fungování LSPP a efektivitě vynaložených finančních prostředků.
V úvahu přiberou i usnesení zdravotní komise, která zastupuje všechny politické subjekty v zastupitelstvu, která na svém zasedání 11. listopadu 2015 doporučila provoz
pouze o víkendech a svátcích. Možná dojdeme k závěru, že pro zdraví naších občanů
je výhodnější investovat např. do přístrojového vybavení polikliniky (nový diagnostický ultrazvuk, vybavení rehabilitačního
oddělení), nebo např. do úprav doposud
prázdných prostor IV. patra pro další využití.
Nebo převládne názor, že ve 20 tisícovém
městě by pro místní i návštěvníky měla být
dosažitelná možnost první pomoci a konzultace s lékařem i ve večerních hodinách a
o víkendu a vynaložené prostředky za tuto
službu jsou přiměřené. Uvidíme.

Radek Černý, radní města

Projekt Naše nemocnice byl úspěšně zakončen
Zastupitelé města na svém červnovém zasedání schválili projekt Naše
nemocnice. „Město přispělo částkou
300 tisíc korun a zkoordinovalo podporu významných ždárských firem na zakoupení operačního přístroje pro endoskopické operace kloubů. Celkem jsme
nemocnici poskytli příspěvek ve výši
530 tisíc,“ připomněl iniciátor projektu
radní Radek Černý. Vedení nemocnice
se podařilo částku ještě navýšit o další sponzorské dary na rovný 1 milion.
„Bez prodlení jsme vyhlásili výběrové
řízení. Z původních cenových nabídek
v rozmezí od 1,6 do 2,8 mil. jsme se prostřednictvím elektronické aukce dostali
až na velmi rozumnou cenu 1,3 milionu
korun,“ přiblížila další postup ředitelka
nemocnice Věra Palečková.
V pátek 2. prosince 2015 za přítomnosti představitelů města a sponzorských firem byla artroskopická věž oficiálně představena. „Moderní zařízení
nahradilo zastaralou věž, která už měla
5

odslouženo dvanáct let. Vybavení pro
artroskopické operace umožňuje ortopedům operovat klouby z malých vstupů, bez nutnosti rozsáhlého operačního
přístupu. Tím dochází také ke zkrácení
doby hojení, takže pacient se může dříve vrátit do běžného života,“ vysvětlil
při praktickém představení přístroje
přímo na operačním sále, hostům primář ortopedického oddělení Jaroslav
Pilný. Následovaly videoprezentace
z průběhu reálných operací. Na závěr
poděkovala ředitelka novoměstské nemocnice všem zúčastněným za pomoc
při obnově přístrojového vybavení nemocnice.
Starosta Zdeněk Navrátil dodal, že
spolupráce města Žďár nad Sázavou
a novoměstské nemocnice, která přináší lepší dostupnost a kvalitu zdravotní
péče pro naše obyvatele, by měla podle možností města a potřeb nemocnice
pokračovat i v budoucnu. 
(red)

Městský úřad informuje
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Busta Jana Amose Komenského byla nově zrestaurována
Budova bývalé 1. základní školy má nového majitele a je
kompletně nově zrekonstruována. Na stěně budovy je umístěna štuková busta Jana Amose Komenského, jejímž vlastníkem
je město Žďár nad Sázavou.
Podle dostupných pramenů byla busta zhotovena cementárnou Antonína Prokopa v Hlinsku v roce 1897. Po rekonstrukci
celé budovy bylo rozhodnuto vedením města o zrestaurování
busty, kterou na základě poptávky provedl akademický sochař
Jiří Plieštik.
Štuková busta Jana Amose Komenského byla očištěna a byly
zrekonstruovány její zničené části. Dále byla upravena penetrací a fixací, aby odolala co nejdéle venkovním povětrnostním
vlivům. Celková cena zrestaurování busty byla 33 350 korun.
Výsledný efekt opraveného díla je velmi pěkný a bude i nadále
zdobit budovu bývalé základní školy. 
(ošks)

Busta před renovací a po ní.

foto: archiv MěÚ

Park U Ivana aktuálně
Revitalizace parku je navržena tak,
aby byla místem odpočinku, dávala obyvatelům důvod k pobytu a zlepšila životní prostředí města. Při revitalizaci parku
bylo využito stávajících dřevin, které
tvoří hlavní kostru parku. V parku jsou
nově navrženy mlatové cesty, mobiliář
a sadové úpravy tak, aby respektovaly
přírodně-krajinářský charakter stávajícího parku. Hlavní cesta procházející
celým parkem je osazena dřevěnými
bránami. „Tyto brány pak budou tvořit rámované pohledy skrz park,“ sdělil pracovník odboru rozvoje a územního plánová-

ní Petr Fuksa. Nově zde jsou vybudovány
cesty s mlatovým povrchem a lemem
z dlažebních kostek. Pro lavičky z gabionu a odpadkové koše jsou při cestách
vybudovány niky. Obě přístupová schodiště a schodiště k soše vojáka jsou nově
vystavěna ze žulových desek. V krátkých
liniových úsecích je navržena výsadba
vzrostlých, drobnoplodých okrasných
dřevin, výsadbové jámy budou osazeny
trvalkami.
V parku došlo k odstranění vybraných
keřových porostů, vyjma na svazích, a
to hlavně z kompozičních důvodů. Ze

vzrostlých stromů byli odstraněni jedinci
z estetických, kompozičních a bezpečnostních důvodů, jejichž zdravotní stav
byl nevyhovující.
Travnatý povrch v parku je obnoven
a v méně přístupných částech parku
bude založen trávník kvetoucí. V místech
stávajícího hřiště bude odstraněno nevyhovující oplocení a založen zátěžový
trávník. „V současné době je park takto
upraven zhruba z poloviny. Zbývající část
parku od středové cesty k ul. Veselské bude
dokončena v květnu 2016,“ doplnil Fuksa.

(orup)

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v období listopadu 2015 předány následující nálezy, u kterých není znám jejich majitel. Jedná se o:
Dětskou hračku – gelové kousátko, igelitku s oblečením a obuví předanou
Českými dráhami, peněženku bez dokladů, deštník, svazek klíčů, jeden klíč nalezený na
náměstí Republiky, dále pak finanční hotovost nalezenou na ulici, finanční hotovost zapomenutou v bankomatu, SIM kartu předanou z Policie ČR a fotoaparát nalezený u rybníka. Tyto nálezy budou po prokázání vlastnictví předány skutečnému majiteli.
Seznam nalezených věcí z minulých měsíců je zveřejněn na úřední desce a na facebooku
města. Bližší informace vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo
osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu. 
Odbor finanční

Vývoz biopopelnic a odpadu o Vánocích
Upozorňujeme občany, že do konce
roku 2015 bude vývoz biopopelnic
probíhat 2 x měsíčně ve dnech 8.12. a
22.12. 2015. V zimním období (leden –
březen) bude vývoz prováděn pouze
1x měsíčně.
Uvádíme přesná data svozu:
12. ledna 2016				
16. února 2016
15. března 2016
Od 1. dubna 2016 bude svoz obvyklý,
tedy každý týden úterý či středa podle

Část parku kde ještě není hotovo.  foto: adl

Provoz bufetu

obvyklého harmonogramu. Případné
změny budou zveřejněny ve Žďárském
zpravodaji a na internetu města.
Dále upozorňujeme občany na
změnu vývozu komunálního odpadu
o vánočních svátcích.
Svozy plánované na pátek 25. 12. 2015
a 1. 1. 2016 budou provedeny v neděli
27. 12. 2015 a 3. 1. 2016.
Vše ostatní zůstává beze změn.

Oznámení o provozu bufetu městského
úřadu LOSENKA v době Vánoc:
Ve středu 23. prosince 2015 bude otevřeno od 7.00 do 13.00 hodin. Od 28.
prosince do 31. prosince 2015 bude zavřeno. Po dobu uzavření nebude možno na městském úřadě pořídit fotografie. Od 4. ledna 2016 zahájí bufet opět
běžný provoz. Děkujeme za pochopení.

(oks)

(red)
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Relaxační centrum hostilo Finále ligy mládeže v plavání s ploutvemi
O víkendu 21. až 22. listopadu 2015 se ve žďárském Relaxačním centru uskutečnilo Finále ligy mládeže v plavání s ploutvemi a rychlostním potápění. Tohoto
prestižního vyvrcholení celoroční klubové soutěže mládeže do 15 let se pravidelně zúčastňují tři nejlepší kluby z Čech a tři nejlepší kluby z Moravy a Slezska.
Účast v závodě si vybojovali i ploutvoví plavci ze žďárského Čochtanklubu. Soupeřem jim byly kluby Laguna Nový Jičín, KSP Olomouc, Uhlomost-sport Most,
Aqua klub Liberec a KPM Pulec Praha. Domácí klub se zhostil i pořádání závodu
a dle reakcí zástupců ostatních zúčastněných týmů, velice úspěšně. Tento závod
se ve Žďáře na Sázavou uskutečnil po více než dvacetileté pauze.
Za každý tým závodilo maximálně 16
chlapců a dívek ve třech věkových kategoriích a každý z nich odplaval za víkend
4 – 5 disciplín. Ze žďárských plavců se
v kategorii C (14 – 15 let) nejvíce dařilo
Danielovi Dlouhému, který vybojoval
několik šestých míst. V kategorii D (12
– 13 let) jen těsně unikly stupně vítězů
Elišce Kujalové, která na trati 50PP skončila na nepopulární bramborové pozici.
Velice slušné výkony podali i Romana
Hrašková a Petr Přibyl.
Oporou nejmladší kategorie E (11 let a
mladší) byl Marek Musil, který vybojoval

Žďárské gymnastky
postoupily do finále
Gymnastky ze žďárského oddílu Active
–Středisko volného času si vybojovaly
postup do finále Českomoravského poháru ve společných skladbách. O titul
se v neděli 29. listopadu 2015 v Praze
utkala nejmladší děvčata ze skupiny A
a starší závodnice, které cvičí s obručemi. Nejmladší gymnastky se umístily na 4. místě a starší závodnice, které
cvičily s obručemi, skončily na 10. místě. „Účast na mistrovství si žďárské gymnastky vysloužily úspěšnou podzimní sezonou,“ sdělila trenérka oddílu Barbora
Tomandlová. V pátek 13. listopadu 2015
děvčata ovládla oblastní závod v Jihlavě, kde se stala přebornicemi kraje, a to
hned ve všech třech kategoriích. Malé
gymnastky pak na stupínku vítězů stály
znovu, o dva dny později ve Žďáře nad
Sázavou.
Ze závodu pořádaného Tělovýchovnou jednotou Žďár si nejmladší dívky
ze skupiny B odnesly stříbro, nejmladší
ze skupiny A dokonce zlato. Předstihly
tak závodnice z celé České republiky
i Slovenska. Série úspěchu pak pokračovala na pohárovém závodu v Praze,
kde mladší gymnastky obsadily 2. místo. Gymnastkám blahopřejeme a přejeme jim úspěchy i v roce 2016.


Marie Neubauerová,
Active - Středisko volného času

jednu bronzovou medaili a dvě 4. místa.
Velice slušné výkony podala, vzhledem
ke svému věku, i Veronika Přibylová.
I ostatní žďárští závodníci plavali velice
dobře a vytvořili si osobní rekordy.
V celkovém pořadí týmů ve Finále ligy
mládeže s převahou zvítězil tým Nového
Jičína, druhé místo vybojovalo družstvo
Liberce, těsně následováno třetí Olomoucí. Žďárský Čochtanklub, který byl
oslaben neúčastí svých dvou nejlepších
závodníků, se umístil na 6. pozici.
Děkujeme za podporu městu Žďár
nad Sázavou a za pomoc všem organi-

zátorům závodu. Věříme, že bude Čochtanklubu svěřeno uspořádání Finále
ligy mládeže i někdy v budoucích letech.

(kra)

Marek Musil, 3. místo

foto: (kra)

12. ročník turnaje O Žďárský Škrpál
Již dvanáct let je Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou pořádán
volejbalový turnaj městských úřadů. „Volejbalový turnaj má specifický putovní pohár, který je dle mého
názoru jedinečný a nezapomenutelný. V minulosti se hrálo nejdříve o
Škrpál starosty později o Střevíček starostky. Nyní je to Žďárský Škrpál, který
vytvořil sochař Michal Olšiak,“ sdělil pracovník městského úřadu Tomáš Mahel.
Turnaj byl pořádán pod záštitou starosty města Žďár nad Sázavou Zdeňka
Navrátila. Byly na něj pozvány městské
úřady jak z blízkého, tak vzdálenějšího
okolí. Nakonec se přihlásilo šest týmů,
Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Krajský
úřad Jihlava a dva týmy z Prostějova.
Samotné volejbalové klání proběhlo 21. listopadu 2015 v 5. ZŠ ve Žďáře

O Žďárský Škrpál 2015 
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foto: Petr Nedoma

nad Sázavou hned po úvodní řeči místostarosty Josefa Klementa. „Každý tým
hrál s každým. Týmy byly velmi vyrovnané a bojovné, na hřišti hráči odevzdali
první a poslední. O výhře jednotlivých
týmů rozhodovaly maličkosti, ale i trochu volejbalového štěstí,“ doplnil Mahel.
Po urputných bojích se na prvním místě umístil tým Žďáru nad Sázavou, na
druhém místě Prostějov Orange a třetí
skončil tým Nového Města na Moravě. Celý turnaj proběhl bez problémů,
týmy urputně bojovaly, ale vždy férově. Na samotnou hru dohlíželi trpělivě
a s velkou profesionalitou rozhodčí. „Je
nutné poděkovat celému realizačnímu
týmu, který se na pořádání turnaje podílel. Bez obětavosti lidí, kteří se postarali
o přípravu turnaje a jeho realizaci, by se
žádný turnaj nikdy neuskutečnil,“ sdělil
Mahel.
Z kladných ohlasů pozvaných týmů
a přislíbení účasti na dalším ročníku
lze odvodit, že se turnaj povedl. „Příští
rok nás čeká 13. ročník, kdy se budeme
snažit, aby putovní pohár Žďárský Škrpál zůstal ve Žďáře nad Sázavou, proto
budeme potřebovat i podporu fanoušků,
našich kolegů,“ dodal Tomáš Mahel.		
	


(red)

Slova zastupitelů města
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Žďárští zastupitelé přejí obyvatelům města
Vánoce a nový rok jsou za dveřmi, proto přináší Žďárský zpravodaj svým čtenářům vánoční slova zastupitelů našeho města. Co přejí městu a jeho obyvatelům se dočtete na stranách 8 a 9.
Radek Černý, ODS
Zastupitel a radní města
Žďáru nad Sázavou

Vladimír Novotný, ČSSD
Zastupitel města Žďáru nad Sázavou

Dovolte mi, v zastoupení za členy klubu ČSSD zastupitelstva města, popřát
Vám klidné a příjemné svátky vánoční v
kruhu rodiny, a také čas pro získání dalších sil pro rok 2016. Kdysi jsem zaslechl
krásnou myšlenku, že se v každém z nás
vždycky o Vánocích narodí kousek Ježíška. Proto si myslím,
že každý máme možnost v sobě objevit něco nového, a to zejména v době vánočního rozjímání. Pro příští rok Vám tedy
přejeme, ať v sobě objevíte dostatek síly a odvahy zvládnout
těžké nebo nepříjemné životní situace, ať najdete schopnost
tolerovat druhé a překonat strach z něčeho neznámého. Objevujte a nepřestávejte objevovat to dobré v sobě. Přejeme
Vám rok, který Vás nebude stresovat dalšími nepříjemnými
zprávami ze zahraničí a umožní Vám soustředit se na svoji
práci, zdraví a rodinu.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám jménem svým, jménem
zastupitelského klubu i všech členů
Občanské demokratické strany ve
Žďáře nad Sázavou do nového roku
hlavně zdraví na těle i na duši. To je opravdu to nejdůležitější!
V roce 2016 si připomeneme 700. výročí narození Otce vlasti,
českého krále a římského císaře Karla IV. Nejvýznamnějšího
evropského státníka 14. století, který povznesl České země k
nevšední hospodářské prosperitě a politické stabilitě. Úspěšný byl i proto, že ctil politickou kulturu, kladl důraz na vzdělanost a upevňoval křesťanskou tradici. Tyto prověřené hodnoty jsou dnes poněkud uvadlé, i když stále naléhavě potřebné
a žádoucí. Nechme se proto nejen inspirovat slavnou kapitolou našich dějin, ale také podle toho konejme a přičiňme se.
Doba je a bude taková, jakou si ji uděláme my všichni. Zlo ze
světa nikdy zcela nevymýtíme, ale snažme se, aby to nemělo
tak lehké. Milí Žďáráci, v novém roce 2016 Vám přejeme hodně štěstí, klid a mír. Zkrátka, aby ten nadcházející rok nebyl
alespoň o nic horší než ten končící.
A hlavně žádnou špatnou diagnózu!

Romana Bělohlávková, KDU-ČSL
Zastupitelka a radní
města Žďáru nad Sázavou

Vážení a milí spoluobčané – dovolte mi,
abych Vám popřála krásné a radostné
Vánoce! Moc a moc Vám přeji, aby jejich
krása nespočívala v množství dárků, ale
v tom, že si na sebe uděláme čas, že nebudeme nikam pospíchat a budeme si naslouchat! Ať radost,
kterou o těchto Vánocích prožijeme, je ukryta v očích našich
dětí – ať i my dospělí dokážeme žasnout, těšit se a věřit! Ať
si připomeneme, že o Vánocích slavíme narozeniny – narozeniny Ježíše Krista. Je to už dva tisíce let, co na naši Zemi
přinesl lásku, milosrdenství, odpuštění a pokoj, které neznají
žádné hranice. Je nám v tom nedostižným vzorem – snad
právě proto papež František vyhlásil příští rok rokem Božího
milosrdenství – a tak v Římě i na celém světě se otevřou jubilejní brány – a jedna z nich bude i v našem městě, v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie. Budou otevřeny po celý rok a každý jimi může projít, každý, kdo hledá pokoj a dobro. Nový rok
2016 v mnohých z nás vyvolává obavy a všichni víme, že se
nad ním vznáší spousta otazníků. Není však třeba se bát! Jen
je nutné dávat událostem ta správná jména a označení - lež
nazývat lží a podvod podvodem. Buďme hrdi na to, že žijeme
v České republice, v Evropě! Vždyť naše evropská civilizace,
postavená na křesťanství, je lidštější nežli asijská, postavená
na islámu. Proč? Protože vězně stavíme před soud a nepodřezáváme jim hrdla, protože žena u nás je plnohodnotným
občanem a ne zajatkyní svého manžela, protože jsme schopni a ochotni naslouchat jiným názorům. Pokud se budeme
držet našich kořenů, nemusíme se bát – ani o budoucnost
svoji, ani o budoucnost Evropy! Požehnaný nový rok 2016!

Ludmila Řezníčková, ANO 2011
Zastupitelka a radní
města Žďáru nad Sázavou

Vážení a milí spoluobčané, jak už to
bývá, čas plyne, a proto nás rok 2015
opouští v záři včerejších dnů. Pro někoho nejúspěšnější rok života, pro někoho
rok plný zklamání. Záleží na Vás, jestli
si myslíte, že byl i pro naše město rokem správných rozhodnutí. Také záleží na každém, jakým způsobem pojme nový
rok 2016, jestli se poučí z vlastních chyb, anebo je bude
tvrdohlavě opakovat. Jestli se bude radovat z maličkostí,
anebo se mu pro pár neúspěchů zhroutí svět. Tímto bych
vás všechny chtěla vyzvat k zamyšlení nad životem svým a
svých nejbližších. Je tohle opravdu ten život, který chceme
vést? Osobně věřím, že odpověď každého z Vás bude ano.
Doufám, že pro nás všechny bude rok 2016 velmi úspěšným
a štěstím naplněným obdobím. Doufám, že se nenecháme
zastrašit všemi katastrofami a zlem ve světě, ale že budeme
dále zvelebovat naše malé město a budeme žít tak, aby na
nás mohly být naše děti pyšné. Budujme rok 2016 společně,
krásně a úspěšně. Jeden velmi chytrý a úspěšný muž, John
Lennon, jednou řekl: „Život je to, co se Vám děje, když jste
zaneprázdněni děláním něčeho jiného.“ Proto moje největší
přání pro nás všechny je, ať v roce 2016 žijeme a ať neztrácíme čas zbytečnostmi, na které si stejně na stará kolena ani
nevzpomeneme.
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Petr Stoček, KSČM
Zastupitel města Žďáru nad Sázavou

Zdeněk Kulhánek, ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO
Zastupitel a radní
města Žďáru nad Sázavou

Chtěli bychom Vám všem popřát k vánočním svátkům.
Co patří k těm pravým tajuplným Vánocům? Ozdobený stromeček, světla
svíček, čerstvě napadaný sníh, pohádky, vůně cukroví, jmelí a samozřejmě
vánoční dárky. To nejdůležitější nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí. Tím
nejkrásnějším dárkem k Vánocům je to především úsměv,
láska, pohlazení. Přejeme všem obyvatelům našeho města
a čtenářům Žďárského zpravodaje, aby po jejich boku byl
vždy někdo, s kým se mohou o to všechno podělit. Přejeme
všem to, co člověk nejvíc potřebuje – zdraví, to co člověk stále hledá – štěstí a to bez čeho nelze žít – lásku.
A přání novoroční? Vážení spoluobčané našeho malého,
leč pěkného města, děkujeme Vám za důvěru i spolupráci
v uplynulém roce. Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Totéž přejeme i všem zaměstnancům
městského úřadu a příspěvkových organizací, kteří nám zastupitelům v uplynulém roce pomáhali vytvářet pro ostatní
občany ty nejlepší podmínky k životu. Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak,
abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2016 byl pro Vás
i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný. Úspěšný vstup do nového
roku a mnoho osobních i pracovních úspěchů přeje kolektiv
klubu zastupitelů města za KSČM.

Novoroční přání nejen pro Žďáráky
Tak zaprvé: Pevné zdraví.
A pak už je jedno v jakém pořadí si co
přejete. My Vám přejeme, abyste po
cestě celým rokem 2016 byli schopni
rozeznat důležité věci (a ponechat ty nedůležité tam, kde
jste je našli). Abyste se nebáli problémů (jen naivní si myslí, že v jeho životě půjde vše hladce) a nacházeli sílu znovu
dojít tam, kam směřujete. Uměli se zbavit strachu, že něco
nedokážete, a prostě to zkusili. Jen tak, malými krůčky, které nemusí být zdálky vidět.
Přejeme Vám, abyste uměli odložit batohy plné křivd, nespravedlnosti nebo nepochopení z minulosti. A zároveň se
nemuseli upínat jen k budoucnosti, v představě, že vše vyřeší, ale žili přítomným časem, ať už přináší cokoliv. A na té
cestě si brát něco od všech, které potkáte. A s sebou na cestu
balíček dobra a přátelství k rozdávání.
Přejeme Vám, abyste se uměli na cestě celým rokem zastavit k nadechnutí, k zasnění a hledání vnitřní radosti. A došli
k poznání, že zázraky jsou ukryté v každém okamžiku při
setkání s těmi, ke kterým máte blízko.
Pevně zdraví ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO

Vánoční svátky
Pro většinu z nás je nejkrásnějším vánočním svátkem Štědrý
den. Děti se již od rána těší na Ježíška, zdobí se stromeček a večer se rodina sejde u sváteční večeře. Po ní se všichni přesunou
ke stromečku, kde na ně čekají dárky.

Ladislav Bárta, TOP 09
Zastupitel města Žďáru nad Sázavou

Vážení spoluobčané, drazí Žďáráci, milé
děti, rok 2015 se blíží do svého závěru a těsně před ním ve svých rodinách
prožijeme ty nejkrásnější svátky v roce,
Vánoce. Dovolte, abych Vám za sebe a
náš klub zastupitelů popřál, ať jsou tyto
svátky pro vás radostí ze společně strávených svátečních dní,
ať všichni najdeme pod stromečkem dárek, co nás potěší.
Nezapomeňme v těchto dnech ani na ty, kteří neměli tolik
štěstí!
Každý z nás si jistě vybere něco z bohaté nabídky vánočních programů. Již tradičně se můžeme o svátcích například
potkat v otevřeném Poutním kostele sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře, kde bude 25. prosince 2015 od 14.00 do 17.00
k vidění, farníky vytvořený, Žďárský betlém.
Velmi chci poděkovat všem, kteří každoročně připravují
vánoční programy v našem městě a přispívají tím ke sváteční
atmosféře v našem milém Žďáře.
Dovolte mi závěrem, abych Vám všem do nového roku
popřál vše nejlepší, zdraví, štěstí, lásku v rodinách a dětem
co nejvíce úspěchů ve škole. Svým kolegyním a kolegům
v zastupitelstvu pak přeji schopnost naslouchat si vzájemně,
aby naše město i nadále zůstalo dobrým místem pro život,
protože za něj neseme obrovskou odpovědnost i vůči příštím
generacím.

Prvním vánočním svátkem je Boží hod vánoční neboli svátek
Narození Páně. Věřící v tento den hojně navštěvují kostely. Většina rodin také navštěvuje příbuzné, aby jim předala dárky, které pro ně Ježíšek nechal u nich doma pod stromečkem.
Druhým svátkem vánočním je den sv. Štěpána. Byl to kazatel,
jenž hlásal, že Kristus byl Mesiášem. Za tento výrok byl ukamenován. Na sv. Štěpána chodili koledníci a zpívali speciální štěpánskou koledu: „Koleda, koleda, Štěpáne.”
(red)

Podnikejte v městských prostorech
Aktuální seznam volných prostor a další informace poskytuje:
Vladimír Neuman
tel.: 566 688 135, email: vladimir.neuman@zdarns.cz
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Koncert učitelů Základní umělecké školy
V úterý 24. listopadu 2015 se stejně jako
každý rok na konci listopadu konal Koncert učitelů Základní umělecké školy
Františka Drdly (ZUŠ) a jejich hostů. Ve
zcela zaplněném sále ZUŠ vystoupilo 13
instrumentalistů v rozmanitých nástrojových seskupeních a čtyři sóloví zpěváci, kteří předvedli skladby od baroka až
po současnou hudbu. Publikum ocenilo
velmi kvalitní výkony všech účinkujících
nadšeným potleskem. Koncert důstojně
přispěl k výročí žďárského rodáka, houslisty a skladatele Františka Drdly, který se
narodil 28. listopadu 1868.

informuje

Učitelé žďárské umělecké školy 




foto: archiv

Dana Foralová,
ředitelka ZUŠ Františka Drdly

Všeználkova cesta za poznáním
Ve čtvrtek 12. listopadu odpoledne se konala v Základní škole Žďár nad Sázavou,
Komenského 6 zajímavá akce. Místo, aby se škola čtrnáctou hodinou vylidnila,
bylo zde nejen mnoho žáků se svými učiteli, ale především dorazily zástupy malých dětí se svými rodiči a prarodiči z mateřské školy Pohádka na ulici Brodská.
Konalo se tady totiž historicky první zábavné hrací odpoledne pro děti s názvem
Všeználkova cesta za poznáním.
Cestou od mateřské školy Pohádka čekala na děti první tři zastavení, která připravili pedagogové mateřské školy. Dalších
12 zastavení bylo připraveno v různých
částech školy, cesta začínala i končila
v jídelně, která se proměnila v zajímavou
šatnu i kouzelný obchůdek s malým bufetem. „Za žetony získané při pohybových

nebo tvůrčích činnostech si mohla asi
devadesátka malých návštěvníků vybrat
hračku nebo sladkost a občerstvit se. Tipovat, které stanoviště bylo nejoblíbenější, je
asi zbytečné. Na všech byly vidět šťastné a
rozzářené tváře malých i velkých návštěvníků,“ sdělila ředitelka Základní školy Komenského 6 Jana Svobodová.
Celou akci zorganizoval tým pedagogů základní školy a mateřské školy
Pohádka. „Chtěla bych poděkovat všem
pedagogům, kteří se na akci podíleli, ale
samozřejmě také skoro čtyřiceti žákům,
kteří pedagogům přišli rádi pomáhat,“ doplnila ředitelka.
Akce se uskutečnila v rámci spolupráce základních a mateřských škol. A jistě
nebyla poslední. 
(red)

Ohlédnutí za Festivalem vzdělávání
V listopadu se v Kulturním domě uskutečnil již 14. ročník Festivalu vzdělávání
(FV). Jako již tradičně i letos jeho organizaci zajistila příspěvkové organizace
Kultura Žďár. S nabídkou vzdělání se za žáky sjelo přibližně 80 středních škol
a odborných učilišť z celé České republiky. Bylo tedy rozhodně z čeho vybírat.
Žďárský festival patří k jedněm z největších v republice.
„Festival vypadal obdobně jako v loňském roce, jen bych řekla, že tam byla letos
větší pohoda mezi školami. Je to možná
i tím, že se pomalu obrací karta a do hledáčku zájmu se dostávají zpět také učební
obory a řemesla,“ sdělila ředitelka příspěvkové organizace Kultura Žďár Marcela Lorencová. „Stánky byly tak nějak barevnější.
Je rozdíl, pokud propagace ustrne pouze
na statickém panelu a letáčcích, nebo jestli
je stánek oživen studenty školy a doplňkovou volnočasovou aktivitou, kterých

Městská policie

na školách bývá velké množství. Pocit, že
vám škola nabízí i rozmanitou volnočasovou nadstavbu, která nakonec může vaše
kroky zavést tím správným směrem, určitě
hraje ve výběru školy velkou roli,“ doplnila
Lorencová. Zahájení se letos zúčastnili
starosta města Zdeněk Navrátil, místostarosta Josef Klement i radní Kraje
Vysočina Jana Fialová. Svůj stánek měl
na FV také Kraj Vysočina. Příští ročník se
uskuteční tradičně ve čtvrtek 10. listopadu 2016. 
(red)
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Spoluobčané pomohli
Počátkem listopadu bylo ve večerních
hodinách na tísňovou linku městské policie oznámeno protiprávní jednání skupiny mládeže, ke kterému došlo na ulici
Purkyňova. Po ulici se pohybovali čtyři
mladíci, z nichž jeden převracel kontejnery a dopouštěl se i dalšího protiprávního jednání. Na místo se dostavily hlídky městské policie a za aktivní pomoci
občanů se uvedenou skupinu podařilo
vypátrat.
Pachateli přestupků, který byl starší 18
let, se podařilo jeho protiprávní jednání
prokázat. Za jeho činnost mu byla uložena bloková pokuta. Při prováděném
šetření vyšly najevo další skutečnosti,
ohledně dalších dvou mladíků, kteří ještě
nedosáhli věku 15 let. Orientační dechovou zkouškou u nich byl prokázán alkohol
do 0,5 promile. Obě osoby mladší 15 let
byly v místě bydliště předány zákonným
zástupcům a o jejich jednání byl vyrozuměn i sociální odbor MěÚ. Všem spoluobčanům, kteří poskytli aktivní pomoc při
řešení tohoto skutku, velice děkujeme.
Nebuďme k sobě lhostejní
Vzhledem k současnému zvýšenému
počtu případů přímo ohrožujících život či
zdraví osob, žádáme spoluobčany o okamžité nahlášení uvedených jednání. Jedná se zejména o případy, kdy občan z jakéhokoli důvodu leží bezvládně na zemi,
či v jiných neuzavřených prostorách.
V poslední době řešila městská policie
a Policie ČR těchto případů hned několik.
Jeden z nejvážnějších případů se stal na
ulici Nádražní muži ve věku kolem 50 let
se zdravotními problémy. Po oznámení
události na městskou policii, byla na místo okamžitě vyslána hlídka, stav občana
si vyžádal poskytnutí první pomoci. Muž
byl značně podchlazen. Byly ohroženy
jeho základní životní funkce a po ošetření
lékařem rychlé záchranné služby byl převezen do nemocnice.
Policie vyzývá k ostražitosti
Městská policie a Policie ČR si dovoluje
požádat veřejnost o důsledné dodržování základních preventivních opatření v
rámci předcházení trestné činnosti, která
souvisejí převážně s krádežemi věcí při
sobě nebo věcí, které nejsou dostatečně
zabezpečeny. Mezi tyto opatření patří zejména ostražitost při aktivitách souvisejících s nakupováním, ukládání peněženek
na bezpečná místa, neodkládání příručních zavazadel do nákupních košíků a nenechávání věcí viditelně v automobilech.
Děkujeme.
(MP)

Aktuality
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Řeka Sázava tvoří zelenou páteř města
V polovině listopadu se pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy zúčastnili schůzky se zástupci Povodí Vltavy, městského úřadu a pracovní skupiny pro veřejnou
zeleň, na které starosta města seznámil účastníky schůzky se záměrem řešit prostor kolem řeky Sázavy v centrální části města. Cílem je upravit břehy a okolí řeky
tak, aby plnily estetické a rekreační funkce pro obyvatele a návštěvníky města,
ale současně si zachovaly také svoji ekologickou funkci.
K záměru ochránci přírody sdělili, že
tok Sázavy, břehové porosty a navazující údolní niva jsou z hlediska ochrany
přírody významným krajinným prvkem,
lokálním biokoridorem ÚSES a životním
prostředím pro mnoho druhů rostlin
a živočichů. „Řeka s břehovým porostem
je jediným funkčním prostorem ve městě,
který umožňuje téměř nerušený pohyb
živočichů přes území našeho města,“ sdělil ředitel Správy CHKO Žďárské vrchy
Václav Hlaváč. Zároveň však akceptují,
že řeka a její okolí plní ve městě i řadu
dalších funkcí. „Jde například o bezpečné
provedení povodňových průtoků, ale také
o funkce rekreační. Zóna kolem Sázavy má
přitom velmi dobré předpoklady všechny
tyto funkce spojit,“ doplnil Hlaváč.

Kácet ano, nebo ne?
Na schůzce byla diskutovaná také
otázka kácení některých porostů v okolí
řeky. „Z hlediska ochrany přírody se neúměrné kácení dřevin může jevit jako poškozování významného krajinného prvku

a snižování funkcí biokoridoru, pro život
v řece a pro udržení nebo zvýšení druhů
a počtů živočichů a rostlin je však příznivé,
když jsou přítomny jak úseky zastíněné,
tak prosvětlené. Proto nevadí citlivá údržba porostů, vytvoření průhledů a přístupů
k vodě, ale je nutné, aby celkový přirozený
charakter břehových porostů zůstal zachován,“ vysvětlil ředitel Správy CHKO Žďárské vrchy.
Součástí úprav okolí řeky ve městě
má být také odstranění porostu topolů
kanadských na levém břehu řeky Sázavy
u Jermářova jezu. „Z hlediska zájmů
ochrany přírody a krajiny je odstranění
těchto stromů přijatelné, neboť tento druh
topolu zde není původní a nemá z hlediska ochrany přírody velkou hodnotu,“ sdělil
Václav Hlaváč. „Vykácení porostu je však
přijatelné za předpokladu, že v místě bude
vytvořen jiný ekologicky hodnotný prvek.
Může jít o novou výsadbu vhodných druhů
dřevin nebo ještě lépe o vytvoření vodních
prvků (tůní) s vegetačním doprovodem.
Takovéto prvky mohou být atraktivní i z

Řeka Sázava, v centrální části města foto: adl

hlediska rekreačního využití lokality,“ doplnil Hlaváč.
Ochránci doporučili městu zvážit
možnost využití vhodných dotačních
programů, které by umožnily propojit
zájmy občanů s uchováním či zlepšením
prostředí pro přirozený vývoj živočichů
a rostlin. Vhodným řešením může být například vytvoření tůní a dalších vodních
a mokřadních ploch propojených sítí
cest a pěšin, vybudování odpočinkových
a piknikových míst, ekologicko-naučných chodníků nebo jiných prvků.
Zástupci Správy CHKO přislíbili, že
se budou dál účastnit diskuse a hledání
takového řešení, které zpřístupní zónu
kolem řeky občanům a zároveň zachová
nebo posílí ekologické funkce území.

(red)

Blíží se veřejné projednání návrhu územního plánu
Městský úřad, odbor rozvoje a územního plánování, chce v průběhu prosince
oznámit veřejnou vyhláškou konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu územního plánu Žďár nad Sázavou a vystavit tento návrh na
webových stránkách města a v budově Městského úřadu. Vlastníci pozemků a
staveb budou moci k upravenému návrhu ÚP uplatnit připomínky nebo podat
námitky, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, které by se mělo uskutečnit v průběhu ledna nebo února 2016.
(Přesný termín veřejného projednání v době uzávěrky Žďárského zpravodaje ještě nebyl znám.)

Začátkem prosince 2015 předali projektanti upravený návrh územního plánu
pořizovateli. V upraveném návrhu jsou
již zapracovány námitky a připomínky
uplatněné při dvou řádných veřejných
projednáních návrhu územního plánu.
Při opakovaném veřejném projednání
se vlastníci pozemků a staveb mohou
seznámit s tím, jak byla jejich námitka
nebo připomínka k návrhu územního
plánu vyhodnocena. Návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o
námitkách uplatněných při veřejném
projednání bude zveřejněn na webových stránkách města. O připomínkách
a námitkách bude rozhodovat zastupitelstvo města až při vydání územního
plánu Žďár nad Sázavou. Koncem led

na nebo začátkem února 2016 se uskuteční v
sále Domu kultury ve
Žďáře nad Sázavou
opakované veřejné
projednání upraveného
návrhu
územního plánu
s odborným výkladem, který se bude
týkat měněných částí v
návrhu územního plánu.
Upravený návrh územního
plánu bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v budově městského úřadu, na odboru rozvoje a územního plánování a na webových stránkách města.
K upravenému návrhu mohou být znovu
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uplatněny námitky a připomínky, ale námitky se mohou podávat pouze k těm
částem návrhu územního plánu, které
byly od posledního veřejného projednání změněny. Přehled úprav, vyplývajících
z výsledků veřejného projednání, je uveden v textové části odůvodnění návrhu
územního plánu. Námitky bude
možné uplatnit nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání upraveného návrhu územního
plánu. Po ukončení
etapy opakovaného
veřejného projednání
bude upravený návrh
územního plánu Žďár
nad Sázavou projednán
v radě a následně v zastupitelstvu města. Zastupitelé města by se vydáním územního plánu mohli zabývat v prvním
čtvrtletí roku 2016. Dosud platný územní plán města byl schválen v roce 2003
a jeho platnost končí nejpozději v roce
2020.
Darina Faronová

Školství
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Mýty a legendy o třetí základní škole
Základní škola Komenského 6 je v současné době opředena množstvím mýtů a neúplných informací. Proto jsme se na několik otázek zeptali rovnou její ředitelky Jany
Svobodové.
naší školy obsadil v Konverzační soutěPodle čísel udávajících počty zapsaných
ži z anglického jazyka v okresním kole 1.
žáků do prvních ročníků v uplynulých
místo a v krajském kole 2. místo. Naši žáci
letech ve srovnání s velikostí spádových
byli úspěšní také v soutěži Mladý chemik
oblastí se jeví, že ZŠ Komenského 6 má
– v konkurenci 3 000 soutěžících se dostali
potíže. Čím to podle vás je?
mezi prvních 30. Také žáci 1. stupně nám
udělali radost, letos v září obsadili 1. místo
Faktorů, které ovlivňují rodiče při výběru
v přírodovědné soutěži Jeřabinka.
školy, která by byla nejvhodnější pro jejich
Nemalou pozornost věnujeme přípravě
dítě, je celá řada. Velmi důležitým hledisk přijímacím pohovorům a následnému
kem je samozřejmě pověst, kterou škola
studiu na středních školách. Dítě s dobrýmá. My se bohužel potýkáme s tím, že pomi studijními předpoklady připravíme k
věst naší školy vychází více z nepodložeúspěšnému zvládnutí vyšších vzdělávacích
ných předsudků než z faktů. Ano, je pravda,
stupňů. Žáci, kteří se ucházejí o studium
že mnoho našich žáků pochází z nepřízmaturitních oborů, jsou nejen úspěšní při
nivých sociálních poměrů, mnoho našich
přijímacím řízení, ale především obstojí v
žáků k nám také přichází proto, že nemají
konkurenci mezi žáky ostatních škol.
právě ideální vzdělávací předpoklady v důJsme škola pro všechny děti, tedy přessledku zdravotního znevýhodnění a jsou
ně taková škola, jakými by se podle souna jiných školách dlouhodobě neúspěšní.
časné reformy měly postupně stát všechny
Tyto děti umíme dobře vzdělávat, ale stejškoly. V tomto směru se v našem městě
ně kvalitně umíme vzdělávat i děti nadané
můžeme považovat za průkopníky.
a věnujeme se jim se stejnou energií. V
době, kdy se většina škol obává inkluze, my
Jak pracujete s obavami rodičů?
máme náskok. Se žáky s různým nadáním
pracujeme již dlouho a jsme v tom dobří.
S obavami rodičů pracovat nedokážeme.
Nezastíráme, že společné vzdělávání je
Pracujeme s dětmi. Vsázíme na přirozenou
náročné a že problémy neexistují, umíme
inteligenci rodičů, kterým záleží na vzdělájim ale předcházet a když už jsou, řešíme
ní jejich potomka.
je. S přicházejícími změnami ve vzdělávání
Je jasné, že v dnešní složité době soužití
si poradíme podstatně lépe než jiné školy,
lidí nese problémy, které jsou citlivé i mezi
protože my už jsme mnoha obávanými sidospělými, natož mezi dětmi. Naší výhotuacemi prošli, máme nepřenosné zkušedou je dlouhodobá zkušenost s řešením
nosti a víme jak na to.
vzdělávacích i výchovných potíží dětí. Zajišťujeme vstřícné a bezpečné prostředí ke
Proč by tedy rodič měl zapsat své dítě
vzdělávání. Třídní učitelé i školní speciální
právě na vaši školu?
pedagog se intenzivně věnují práci s třídními kolektivy. Výhodou je, že nemáme příliš
Naše škola bývala v minulosti vnímána jako
početné třídy a všichni se navzájem dobře
prestižní základní škola poskytující kvalitní
známe. Naše děti si například mohou užít
vzdělání. Na tom se nic nezměnilo. Změnispolečné chvíle na školních výletech, což
lo se složení žáků, ovlivněné změnou celé
dnes již není zcela obvyklá praxe.
společnosti. Ale pocit zodpovědnosti za
každého jedince při dosahování jeho indiJeště bych se vás chtěla zeptat, na co se
viduálních cílů je stále stejný.
mohou vaši žáci v nejbližší době těšit?
Vsázíme především na kvalitu vzdělání,
a to u každého jednoho žáka individuálně
Pro děti jsme připravili mnoho zajímavých
podle jeho možností. Děti rozvíjíme foraktivit, chtěla bych zmínit alespoň některé.
mou účasti v různých soutěžích a projekV době adventu děti zazpívají u vánočního
tech, a to často velmi úspěšně.
stromečku nejen pro všechny žáky a učiteNapříklad v minulém školním roce žák
le, ale také pro hosty, kterými jsou tradič-

Vzdělávat se lze v každém věku 
Gymnázium Žďár nad Sázavou vás zve na
cyklus přednášek a laboratorních měření,
které se v našem městě setkávají s velkým
zájmem veřejnosti. Přednášky probíhají
zdarma dvakrát měsíčně, vždy ve středu
od 15.30 do 17.30 hodin. Jsou určeny pro
všechny zájemce bez ohledu na dosažený
věk a vzdělání v aule gymnázia. Občerstvení pro příchozí zajišťují sami učitelé.

13. 1. 2016 Mikrobi kolem nás a v nás
(MUDr. Jana Juránková)
27. 1. 2016 Jak fungují noviny: Od tématu po
titulek (Mgr. Roman Kratochvíl)
10. 2. 2016 Německá otázka (PhDr. Milan Hána)
24. 2. 2016 Židé (Mgr. Hana Skulová, Mgr. Lenka
Nováková)
9. 3. 2016 Zlatý řez (Mgr. Vlastimil Čepelák)
23. 3. 2016 Už vím, že pálí (Bc. Jana Lacinová)
6. 4. 2016 Genetika (Mgr. Jitka Rösslerová)
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ně rodiče a bývalí žáci, poté s hudebním
programem vystoupí v Městském divadle
na Ostrově pohody. Žáci školy budou pilotovat vzdělávací programy pro nově otevřené Muzeum nové generace v Zámku
Žďár. Naši žáci budou opět tančit v rámci
projektu „Umění pro vzdělávání“ zaštítěného Marií Kinsky a následně budou projekt
prezentovat na festivalu KoresponDance. Někteří žáci 1. a 2. stupně vyjedou do
Prahy a shlédnou divadelní představení v
Národním divadle. Pro příští školní rok pak
připravujeme návrat k tradici rozšířené výuky jazyků.
Zásadní otázkou, kterou si položí každý rodič při řešení budoucnosti svého
dítěte, je jaký člověk ho bude vzdělávat
a utvářet. Jací jsou pedagogové na vaší
škole?
Pedagogů na naší škole v současnosti,
vzhledem k organizačním možnostem,
není mnoho. Někteří odešli za vidinou
snadnější práce, jiní odešli z kapacitních
důvodů. Zůstalo silné a odolné jádro. Tedy
lidé, kteří mají rádi děti, ne proto jaké jsou,
ale protože jsou. Lidé odhodlaní pracovat
na sobě s cílem být užiteční dětem a jejich
rodičům. Každý učitel je schopen v rámci
kolektivu třídy identifikovat dítě s problémem a poskytnout mu pomoc a zároveň
identifikovat jedince nadaného a poskytnout mu příležitost. To je naše plus, umíme
opravdu poznat každého žáka a poskytnout mu maximum podle jeho potřeb. V
naší škole žádné dítě neztratí svou identitu.
Není cílem být stejní, to by byla nuda. Pro
všechny platí stejná pravidla, ale cíle a způsob jejich dosažení se mohou lišit.
Děkuji za rozhovor.


Nikola Adlerová

www.gymzr.cz
20. 4. 2016 Cukry, tuky, bílkoviny – přítel či
nepřítel? (Mgr. Jana Rosecká)
4. 5. 2015 Přírodní zajímavosti Vysočiny a ČR
(Mgr. Luboš Doubek)
11. 5. 2016 Laboratorní práce
25. 5. 2016 Závěrečné setkání (Mgr. Vlastimil
Čepelák)
Výlet (Mgr. Lenka Nováková, Ing. Vladimír Zabloudil)
(red)
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ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2015

Piktogramový koridor pro cyklisty
Piktogramový koridor pro cyklisty je integrační opatření cyklodopravy. Naznačuje účastníkům silničního provozu stopu
průjezdu cyklistů. Značí se pouze vodorovným značením. Má podobu piktogramu cyklisty a směrového znaku šipky. Ve
Žďáře nad Sázavou se tzv. „pikťáky“ objevily na nově zrekonstruované ulici Neumannova v polovině listopadu 2015. Co to
znamená a jak se správně ve vyznačeném prostoru pohybovat?

Co na to legislativa?

Piktogramový koridor pro cyklisty (č.
V20), který vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů a řidiče motorových vozidel,
upozorňuje, že se nachází na pozemní
komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů. [Vyhláška 247/2010 Sb., § 23, písmeno i)]

Kudy a jak mohu projet?

Pro cyklistu: pohybujte se po piktogramech, které vám usnadňují sdílení prostoru ve společném provozu s ostatními
vozidly. Pokud se piktogramy souvisle
opakují, mohou vás v rámci jízdního
pruhu zleva míjet osobní či jednostopá
vozidla. Rozměrnější vozidla vás v něm
zpravidla předjet nemohou. Jestliže
byste tedy na delším úseku rozměrnější
vozidlo výrazně omezovali, buďte ohleduplní, a pokud je to možné, opatrně a
předvídatelně zvolněte a uvolněte mu
cestu vybočením vpravo.
Pro řidiče osobního vozidla, motocyklu: piktogramy na vozovce vám ve společném provozu napomáhají předvídat
pravděpodobný pohyb cyklistů v daném
směru. V jízdním pruhu s vyznačeným
piktogramovým koridorem se pohybujte nalevo od piktogramů. Podél cyklistů
projíždějte vždy ohleduplně a se zvýšenou opatrností, tj. přiměřenou rychlostí
a s dostatečným bočním odstupem. Nikdy
se nesnažte projet vedle cyklisty, pokud

vedle vašeho vozidla nezbývá dostatek
místa, ani si tento průjezd nevynucujte.
Pro řidiče nákladního vozidla,
autobusu: piktogramy na vozovce vám
ve společném provozu napomáhají
předvídat pravděpodobný pohyb cyklistů v daném směru. V jízdním pruhu se
souvisle vyznačeným koridorem pro cyklisty zpravidla musíte piktogramy přejíždět (s cyklisty se řadíte za sebou). Nikdy
se nesnažte projet vedle cyklisty, pokud
vedle vašeho vozidla nezbývá dostatek místa – bezpečné předjetí vám buď
cyklista na vhodném místě umožní sám
vybočením vpravo, anebo tak učiníte až
v dostatečně širokém úseku. V takovém
případě podél cyklistů projíždějte vždy
ohleduplně a se zvýšenou opatrností, tj.
přiměřenou rychlostí a s dostatečným
bočním odstupem.

Jak mohu odbočovat?

Pro cyklistu: Piktogramový koridor pro

Nové piktorgramy na ulici Neumannova  foto: adl

Pro motoristu: Pro odbočování v místě s piktogramovým koridorem neplatí
žádná zvláštní ustanovení. Piktogramy
pouze podkreslují předpokládaný pohyb cyklisty v daném směru. Pohybujte
se tedy v souladu s všeobecně platnými
pravidly společného provozu.
Piktogramový koridor končí…
A co dál?
Pro cyklistu: Pokračujete plynule dále
ve stejném jízdním pruhu společně s
motoristy bez zvláštních opatření anebo
v navazujícím integračním opatření.
Mohu v piktogramovém koridoru
zastavit?
Pro cyklistu i motoristu: Jestliže to
není nezbytně nutné, tak v piktogramovém koridoru nezastavujte ani nestůjte.
Blokováním piktogramového koridoru
zhoršujete podmínky především projíždějícím cyklistům, kteří se musejí zařadit
mezi ostatní vozidla. Pokud však musíte
zastavit, chovejte se při tom opatrně a
předvídatelně, abyste ostatní neohrozili.
Odbor dopravy



Sáňkovací kopce

Změna přednosti v jízdě
Koncem listopadu byla uvedena do
provozu stavba přeložky silnice I/19 Žďár
nad Sázavou – Mělkovice. Nově vybudovaná silnice je silnicí I. třídy.
Stávající silnice Novoměstská v úseku
od Obchodního centra Convent ve Žďáře
až k autobazaru u Mělkovic bude převedena mezi místní komunikace ve správě
města Žďár nad Sázavou. Z toho se také
odvíjí nové stanovení hlavní a vedlejších
silnic jinak, než jsme byli doposud zvyklí.
Hlavní silnice je pro směr Nové Město
na Moravě – průmyslová zóna Jamská,
vedlejší pro směr Convent – autobazar
Mělkovice. Pro zdůraznění nastalé změny v organizaci dopravy byly umístěny
dopravní značky č. IP 22 Změna místní
úpravy.

cyklisty pouze naznačuje průjezd daným
směrem, můžete na něj kdekoliv najet
či jej opustit. Nezapomínejte však dávat
včas znamení o změně směru jízdy. Odbočujte předvídatelně a ujistěte se, že
nikoho za sebou ani před sebou neohrozíte.

Při jízdě nově upravenými křižovatkami je tedy žádoucí snížit rychlost a plně
se věnovat řízení vozidla, a to především
za zhoršených klimatických podmínek.


Odbor dopravy

Změna přednosti v jízdě
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foto: archiv MěÚ

Děti mají zimu rády. Nejsou náročné a k
radosti jim stačí málo. Malý kopec nebo jen
velká hromada sněhu, aby si ji mohly užít,
vyzkoušet své nové boby, lopaty, sáňky, postavit si sněhuláka nebo bunkr a užít si pořádnou koulovačku. Mezi oblíbené dětské
zimní radovánky patří ale také sáňkování.
Pokud nám bude přát počasí, mohli by si
rodiče s dětmi vyzkoušet nový sáňkovací
kopec, který vznikl pod Domovem klidného
stáří ve Žďáře nad Sázavou 3, a to vykácením
několika již vzrostlých náletových stromů.
Nebo nový sáňkovací kopec na Farských
humnech. Vzpomeňte také na svah na Haškové, Zelené hoře, vedle 4. ZŠ okolo plotu
školky. A co teprve v Lískách? Tam to vždycky jezdilo. Takže teď si už jen přát, aby nám
„NAPADLO“.


Radka Remarová

Představení úřadu
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Představujeme odbory městského úřadu
Odbor rozvoje a územního plánování
V roce 1997 byl zrušen odbor výstavby a jeho činnosti byly rozděleny mezi dva nové odbory. Stavební odbor, který vykonával a
vykonává státní správu jako obecný stavební úřad. A odbor rozvoje a životního prostředí, jehož náplní byly oblasti: investiční
příprava staveb města, územní plánování a životní prostředí na úrovni správy vodního hospodářství a vynětí ze zemědělského
půdního fondu. V roce 2002, v souvislosti se zrušením okresních úřadu, došlo ke změně názvu odboru na dnešní odbor rozvoje
a územního plánování z důvodu přenesení činností zajišťovaných na úseku územního plánování, státní památkové péče, dotací
a dotačních programů pro obce správního obvodu na Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou. Tyto oblasti jsou náplní odboru i v
současné době. Činnost odboru rozvoje a územního plánování (ORUP) zajišťuje sedm pracovníků. Kanceláře odboru naleznete
ve 4. patře budovy Městského úřadu.

Územní plánování

Na úseku územního plánování zajišťuje
ORUP pořizování územně plánovací dokumentace, tj. územních studií, územního
plánu a regulačních plánů města Žďáru nad Sázavou. Dále tyto dokumentace
pořizuje pro 47 obcí správního obvodu.
Zároveň pořizuje a spravuje územně analytické podklady správního obvodu, které
využívají především projektanti územních
plánů. Připravuje podklady pro stanoviska
ke správním řízením a vyjádřením města
Žďáru nad Sázavou.
V současné době mají všechny obce
správního obvodu vydány územní plány a
většinou již žádají o jejich změny. Odbor
ročně projedná změny územních plánů přibližně pro 20 obcí. Město Žďár nad Sázavou
má v současné době platný územní plán
města z roku 2003 včetně jeho tří změn,
poslední změna byla pořízena v roce 2010.
Pro lokalitu Veselská ulice a Farská humna
byl v roce 2001 zpracován regulační plán.

Státní památková péče

Odbor zajišťuje výkon státní správy v oblasti památkové péče. S tím je spojeno především vydávání závazných stanovisek k obnově kulturních památek a ke stavebním
úpravám objektů, které nemají statut kulturní památky, ale nacházejí se v ochranném pásmu: areál bývalého cisterciáckého
kláštera a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou.
Následně kontroluje jejich dodržování a při
porušení zákona o státní památkové péči
projednává přestupky a správní delikty.
Dále se vyjadřuje k prohlašování či ke zrušení prohlášení věci za kulturní památku,
uplatňuje stanoviska k územně plánovací
dokumentaci a zajišťuje dotační program
ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností.
Do výkonu státní správy dále spadá
agenda válečných hrobů. Odbor rozvoje a
ÚP eviduje ve správním obvodu Žďáru nad
Sázavou 88 válečných hrobů a pietních
míst.
V oblasti samosprávy vede evidenci
a spravuje majetek města. Jedná se o 17
nemovitých i movitých kulturních památek jako jsou například boží muka, hraniční

kameny, sousoší Nejsvětější Trojice, sloup
se sochou sv. Jana Nepomuckého, kaple v
Radoníně a dále 20 dřevěných plastik a 38
drobných staveb (sochy, pomníky a kříže).
Zároveň zpracovává agendu spojenou s
poskytováním dotací z městského rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek.

Stavba Relaxačního centra  foto: archiv MěÚ

Hraniční kámen 

foto: archiv MěÚ

technického dozoru investora, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a dodavatele stavby z pozice
zástupce investora. Zároveň při přípravě a
realizaci jednotlivých akcí zabezpečuje
účast archeologa přímo na stavbě, a to
v souladu se zákonem o státní památkové
péči a stavebním zákonem.

Dotace

Nejde pouze o zajišťování dotací pro akce
města, ale také o servis obcím správního
obvodu, například z Fondu Kraje Vysočina
nebo Programu obnovy venkova. Každá
žádost znamená nejen samotné podání
vyplněných formulářů včetně povinných
příloh, ale také konzultace, sledování samotné akce, žádostí o platbu a závěrečnou
zprávu a pak většinou pětileté období, kdy
je celá akce kontrolována poskytovatelem
dotace a předkládají se zprávy o udržitelnosti akce.
Jen pro zajímavost: od roku 2010 předložil
ORUP 32 žádostí o dotace, na základě kterých získalo město z různých fondů a grantů 94 mil. korun.

Investice a příprava staveb

Odbor zajišťuje přípravu větších investic
města podle požadavků orgánů města Žďáru nad Sázavou. Většinou jde o stavby nad
2 mil. korun. Tato příprava spočívá ve výběru projektanta dané akce, zajištění projektů
staveb ve všech stupních přípravy a získání
povolení ke stavbě. Odbor vykonává činnosti související se zadáváním veřejných
zakázek pro přípravu investic v souladu
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách a Směrnicí k zadávání zakázek
hrazených z finančních prostředků města
Žďáru nad Sázavou. Koordinuje činnosti
14

Ostatní činnosti

Odbor rozvoje sleduje kvalitu vody ve vybraných studánkách, studních a místech,
jako jsou dešťové nebo spodní vody v
městských řadech. Pravidelně jsou odebírány a zveřejňovány výsledky vzorků vody
ze studánky U Křiváku, Salvatorky a nově
U Klafaru. Zároveň se monitorují vrty a evidují výsledky rozborů u bývalé skládky za
Stržanovem.

Od roku 2013 má odbor rozvoje
a ÚP ve správě provoz nového dětského dopravního hřiště na ulici Okružní.
Ne nepodstatnou činností odboru je vydávání koordinovaných stanovisek a vyjádření města pro správní řízení.



Irena Škodová,
odbor rozvoje a územního plánování

Dětské dopravní hřiště 

foto: archiv MěÚ

Sociální služby
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Azylový dům v zimě pomůže
Sociální služby města Žďár nad Sázavou provozují na ulici Brodská
č. 33 Azylový dům, jehož posláním
je zajištění dočasného ubytování
pro muže především ze Žďáru nad
Sázavou, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci a nemají kde bydlet. Pro
nadcházející zimní období platí v
Azylovém domě rozšířená nabídka
služeb pro případ mrazivých dnů a
nocí s teplotou pod minus 10 °C.

služby budou poskytovány zdarma.
Zařízení je schopno poskytnout tuto
mimořádnou pomoc maximálně dvaceti osobám denně. Pracovníci zařízení a MěÚ budou o této možnosti
informovat občany bez domova přímo
v terénu.

I v případě zcela naplněné kapacity zařízení mohou osoby bez přístřeší
(muži i ženy) přečkat mrazy v jeho společných prostorách jak ve dne, tak i v
noci.
Azylový dům jim poskytne základní ošacení, horký čaj a polévku. Tyto

Otevření Denního centra
V příštím roce jsme se rozhodli otevřít Denní centrum pro širokou
veřejnost. Chceme vytvořit prostor
pro setkávání maminek s dětmi v dopoledních hodinách a v pozdně odpoledních hodinách nabídnout prostor všem ostatním občanům, kteří
projevili zájem, např. pro cvičení na
hudební nástroje. Plánujeme otevření
třikrát týdně v dopoledních hodinách
a dvakrát týdně odpoledne. Podrobné
informace chystáme do příštího čísla
Žďárského zpravodaje a budou dostupné také na facebooku a na našich
stránkách.

Václav Šerák,

ředitel PO Sociální služby města

O jednoho uživatele pečují v průměru 47 dní
Již téměř osm let působí ve žďárském okrese Domácí hospicová péče, jedno
ze zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Její terénní služby využívají
nevyléčitelně nemocní a umírající lidé a jejich blízcí z celého okresu Žďár nad
Sázavou. Pracovníci domácí péče se denně setkávají s lidmi na konci života
a prostřednictvím své činnosti umožňují nemocným dožít doma, mezi svými
blízkými. Na naše otázky nám odpověděla sociální pracovnice Domácí hospicové péče Gabriela Zítková.
Gabrielo, pokuste se nám laikům stručně představit službu, kterou poskytujete. Jaké činnosti patří k vaší pracovní
náplni?
Domácí hospicová péče je komplexem
služeb. Patří sem zdravotní služba, kterou
poskytují lékaři z oboru paliativní medicíny
a léčby bolesti ve spolupráci se zdravotními sestrami, dále pak sociální služba, na
které se podílím. Pečujícím rodinám pomáháme s péčí o nemocného, při osobní
hygieně, při podání stravy, doprovázíme na
úřady, k lékaři, pomůžeme zajistit funkční
chod domácnosti, zaučíme rodinu v péči
o nemocného, vyřídíme příspěvek na péči.
Potřebuje-li nemocný nebo jeho rodina
službu psychologa či duchovního, zprostředkujeme jejich přítomnost. V neposlední řadě je třeba zmínit možnost zapůjčení
kompenzačních pomůcek.
Ten, kdo je tím nejdůležitějším článkem
ve vaší péči, je člověk, o kterého pečujete. Je možné popsat, jak vypadá takový
typický pacient?
Žádný z našich uživatelů není „typický“.
Ačkoliv všem našim uživatelům nabízíme
stejný výčet služeb, každý z nich vyžaduje velmi individuální přístup, vycházející z
jeho onemocnění, z rodinného zázemí a
samozřejmě i z jeho osobnosti. Obecně lze
říci, že hospicový pacient je ten, u něhož je

předpoklad, že při obvyklém průběhu nemoci má před sebou život v řádu týdnů či
měsíců.
V Charitě pracujete již tři roky. Vnímáte
v poslední době vzestup zájmu o hospicové služby?
Ano, o hospicové služby je stále větší zájem a předpokládá se, že tento trend
bude nadále na vzestupu. Je to dáno měnícím se postojem společnosti, která si na
rozdíl od dob socialismu opět připouští, že
umírání je jev, který není třeba skrývat před
zraky všech za nemocniční plentu. Pokud
již medicína nemůže nabídnout nemocnému léčbu vedoucí k uzdravení a pacient je
schopen o sobě rozhodovat, pak je přirozené, že chce být v závěru života doma, mezi
blízkými. Díky tzv. terénním službám, jakou
je Domácí hospicová péče, je možné zajistit
na vysoké odborné úrovni péči zdravotní i
sociální. Nesmíme zapomenout ani na fakultativní služby, díky kterým jsme schopni
nemocnému zapůjčit polohovací lůžko a
mnoho dalších pomůcek ulehčujících péči
v domácích podmínkách.
Jak se o vaší péči dozvídají ti, kteří ji potřebují? Představujete vaše služby také
širší veřejnosti?
Každoročně se v druhém říjnovém týdnu celosvětově koná Světový den hospiců
a paliativní péče, jehož smyslem je zlepšení
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povědomí široké veřejnosti o problematice paliativní péče, cíleně zaměřené na
potřeby pacientů v pokročilých stádiích
nevyléčitelných nemocí. Již třetím rokem
se účastníme celodiecézní akce „Koláč pro
hospic“, na níž může veřejnost zakoupením
chutného koláče podpořit Domácí hospicovou péči. V březnu letošního roku jsme
uskutečnili také besedu nazvanou „Tímto
světem projdu jen jednou“ se známou socioložkou Jiřinou Šiklovou, kterou si přišlo
poslechnout okolo 150 posluchačů. Během
roku vydáváme tiskové zprávy, na veřejně
přístupná místa dáváme letáčky a plakáty.
Kontakt na nás je k nalezení na webu žďárské Charity.
Lze vyčíslit, jak dlouho zhruba trvá v
průměru péče o jednoho hospicového
pacienta?
Vyjdeme-li z dat roku 2014, pak jsme
průměrně pečovali o jednoho uživatele 47
dní. Děkuji za rozhovor.  Lenka Šustrová

Foto: Zbyněk Čech

Nabídka zaměstnání
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Městský úřad hledá posilu týmu odboru sociálního
Tajemník Městského úřadu Žďár nad Sázavou vyhlašuje dle zákona číslo 312/2002 Sb. výběrové
řízení na obsazení funkce „pracovník na úseku sociální práce“.
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Předpokládaný nástup: únor 2016
Název územního samosprávného celku: město Žďár nad Sázavou
Druh práce: referent (úředník)
Místo výkonu práce: Žďár nad Sázavou
Platové podmínky: dle zákonů č. 262/2006 Sb., 222/2010 Sb., 564/2006 Sb., platové zařazení třída 9

Pracovní náplň:

Referent/ka vykonává činnost sociálního pracovníka, realizuje proces komunitního plánování sociálních služeb, vykonává funkci
opatrovníka za město Žďár nad Sázavou, vykonává administrativní činnosti.

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
•
•
•
•
•
•
•
•

Splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/ 2002 Sb. *
Splnění kvalifikačních předpokladů podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách.**
Výhodou zkouška zvláštní odborné způsobilosti.
Výhodou dobrá orientace v právní úpravě veřejné správy a sociální problematiky.
Velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Word).
Velmi dobré komunikační schopnosti.
Flexibilita, samostatnost, odpovědnost.
Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič.

Řádně a v termínu odevzdaná přihláška obsahuje tyto náležitosti:
•
•
•
•
•
•
•

Jméno a příjmení uchazeče.
Datum a místo narození uchazeče.
Státní příslušnost uchazeče.
Místo trvalého pobytu uchazeče.
Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana.
Telefon, e-mail pro komunikaci v průběhu výběrového řízení.
Datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

• Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností a nabízené pracovní pozice. Uvedení důvodů motivace k práci na Městském úřadě.
• Výpis z evidence Rejstříku trestů, a to ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, písemná forma – do 23. prosince 2015 do 17.00 hodin.

Adresa pro doručování přihlášek v obálce označené:
„Výběrové řízení – sociální odbor“
Městský úřad Žďár nad Sázavou – sekretariát starosty		
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

Informace k průběhu výběrového řízení:

Přihlášení uchazeči, kteří splní podmínky účasti ve výběrovém řízení, budou pozváni e-mailem k písemným testům na PC. Obsahem
budou osobnostní testy a prověření základních znalostí a orientace v těchto oblastech: z.č.128/2000 Sb.,o obcích, z.č. 500/2004 Sb.,
správní řád, z.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhlášky, z.č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Uchazeči s
nejlepšími výsledky budou pozváni na ústní část výběrového řízení konaného formou assessment centra.
Případné informace podá vedoucí sociálního odboru Ing. Petr Krábek, telefon: 736 510 465, e-mail: petr.krabek@zdarns.cz

Ing. Jan Havlík, MPA, tajemník MěÚ, v.r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* § 4 zákona č. 312/2002 Sb. – předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice
trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností
stanovené zvláštním právním předpisem.
** § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách
Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je:
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na
sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku,
sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu.
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Zvonkohra se stala neodmyslitelnou součástí náměstí Republiky
Zvonkohra na fasádě Staré radnice je
darem od společnosti ŽĎAS, a.s. Zvony
zvonkohry byly odlity ve žďárských strojírnách a slévárnách, a to u příležitosti 60. výročí jejich založení. Podle získaných vzorů
byla navržena výroba elektricky ovládané
zvonkohry. Technologie metalurgického
závodu propočítala technické parametry pro výrobu devíti kusů zvonů. Nejprve
byly vyrobeny polystyrenové modely a
ty zformovány do samotuhnoucí formovací směsi složené z chromitového písku
a pryskyřice. Teplota lití zvonů dosáhla
1590 stupňů Celsia. Odlité zvony byly tepelně zpracovány a obrobeny. Poté přišla
nesložitější fáze. Vzory, podle kterých byla
velikost zvonů navržena, jsou odlévány z
klasické zvonoviny umožňující odlití žebra
o tloušťce cca 5 mm. Technologie odlévání
oceli ve ŽĎAS, a.s., však vyžadovala zesílení stěny zvonu a tím také změnu zvukové charakteristiky. Na provozu hrubovny
ŽĎAS, a.s., po několik dnů probíhalo ladění
zvonů na příslušné kmitočty odpovídající
rozsahu malé nony. Zvony následně získaly velice příjemný a melodický zvuk v
hudebním rozsahu H2 – C4. Celková váha

zvonů s elektromagnetickými kladívky je
cca 210 kg. Jména zvonů byla vybrána na
základě historického vztahu k areálu bývalého žďárského kláštera nebo byla odvozena od jmen osob, které se na přípravě a
výrobě zvonkohry podílely: Jan Nepomuk,
Vladimír, Miroslav, Jaromír, Constantin, Arnošt, Stanislav, Jaroslav, Marie.
Jednotlivé zvony jsou vybaveny elektromagnetickými kladívky, na kterých jsou
ze záznamu přenášeny spouštěcí impulsy.
Nejzajímavější variantou je ale přímé ovládání zvonkohry hudební klávesnicí. Jediným omezením počtu melodií, které lze
na zvonkohru zahrát, je devět celých tónů
(zvonů) zvonkohry. Ovládání zvonkohry
neumožňuje náhodný výběr přehrávaných melodií.
Šestnáct melodií lidových a církevních
písní je nastaveno tak, aby hrály každoročně od 7. ledna do Zeleného čtvrtku do 16.
hodin. Poté zvonkohra utichne a její zvony společně s kostelními zvony „odletí do
Říma“. Zvonkohra se opět rozezní o Velikonoční neděli. Od Velikonoční neděle až do
23. prosince zvonkohra hraje stejné melodie lidových a církevních písní jako před

Velikonocemi, ale v jiném pořadí. Přehled
melodií těchto písní je vyvěšen na webových stránkách města www.zdarns.cz v
sekci cestovní ruch.
V období Vánoc, tedy od 24. prosince do 6. ledna hraje zvonkohra šestnáct
melodií koled. Denně od 24. prosince do
6. ledna pak hraje melodie koled v tomto
pořadí:
6:59:00
Svatou dobu již tu máme
7:59:00
Ejhle chasa naše
8:59:00
Slyšte, slyšte pastuškové
9:59:00
Pásli ovce Valaši
10:59:00 Veselé vánoční hody
11:59:00 Rolničky
12:59:00 Štěstí zdraví
13:59:00 K Ježíškovi do Betléma
14:59:00 Počúvajte bratia
15:59:00 Pochválen buď Ježíš Kristus
16:59:00 Dej Bůh štěstí
17:59:00 Štědrej večer nastal
18:59:00 Jak jsi krásné neviňátko
19:59:00 Já bych rád k Betlému
20:59:00 Při Vánocích dlouhé noci
21:59:00 Den přeslavný


Václav Košťál, OŠKS

Roska Žďár nad Sázavou se zúčastní
24hodinového maratonu
Roska Žďár nad Sázavou byla vybrána
a zařazena mezi 16 Rosek z různých
měst ČR, které se v březnu příštího
roku zúčastní cvičebního maratonu
s roztroušenou sklerózou MaRS 2016
s názvem Pro 16 tisíc.
„Cvičební dvaceti čtyř hodinový maraton
organizuje nadační fond Impuls, který již
15 let podporuje a organizuje osvětu, pohybovou aktivitu, ale i terapii postižených
roztroušenou sklerózou,“ sdělil předseda
Rosky Žďár Karel Kesner. „Celá akce podněcuje tisíce postižených touto nemocí k
větší tělesné aktivitě, což je velice dobře,“
doplnil Kesner. Žďárskou Rosku při maratonu posílí cvičící skupina DIA, cvičenky
ze svazu postižených, Univerzum a taneční skupina Džamila. Záštitu nad březnovým maratonem ve Žďáře převezme
starosta města Zdeněk Navrátil.
ROSKA Žďár nad Sázavou, regionální
organizace unie Roska v ČR, je svépomocné občanské hnutí, jehož posláním je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít
kvalitní, důstojný a plnohodnotný život. K
tomuto cíli realizuje své humanitární programy, které jsou otevřeny všem lidem s
touto nemocí a jejich blízkým osobám.
ROSKA Žďár působí v regionu bývalého
okresu Žďár nad Sázavou. V současné
době má 50 členů různého věku, což je

jen část postižených v tomto regionu.
Roska Žďár byla pro maraton vybrána pro
trvale velkou aktivitu a dobré výsledky v
boji s touto zákeřnou nemocí.
(red)

Karel Kesner a Radka Remarová

foto: archiv

Poděkování od Matěje
Ahoj, já Matěj Ptáček, narozený 15.
června 2008 s dětskou mozkovou obrnou, bych chtěl moc poděkovat všem,
kdo mi pomohli a umožnili mi odjet do
lázní Adeli v Piešťanech na Slovensku.
Byla to dřina a pocení, ale byl to krok,
který mě posunul opět kousek dopředu. Nedělám zas tak veliké pokroky, ale
s dozorem a pravidelným cvičením to jde
mnohem lépe.
Já i moji rodiče víme, že vy všichni,
kteří jste přispěli sběrem víček, pořádáním burzy nebo finančním příspěvkem
jste pro mě udělali něco úžasného. Lázně
v Adeli patří mezi pobyty finančně hodně
17

náročné. Vážíme si toho a moc děkujeme.
Matěj Ptáček, Kateřina a Mirek Ptáčkovi
A díky i od sestry Adélky a dvojčete Vítka.
Třeba to budeme moci jednou někomu
vrátit.

Aktuality

ŽĎÁRSKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2015

100 LET POTÉ
Ve dnech 2. až 17. ledna 2016 proběhne v prostorách Staré radnice ve spolupráci s Domem Kultury Žďár nad Sázavou výstava
Radovana Živného nazvaná „100 LET POTÉ“.

Tato jistě kontroverzní expozice přináší veřejnosti možnost nahlédnout do problematiky umělých úprav atmosféry a počasí, které se více a více promítají do našeho každodenního života. Výstava
je shodou okolností připravována ve dnech, kdy zastupitelé zemí
celého světa jednají v Paříži o budoucnosti světového klimatu.
Autor však na situaci pohlíží ze zcela jiného úhlu pohledu, o kterém masová média systematicky mlčí. Přijďte se podívat, pobavit
a podpořit věc, která vás nenechá lhostejnými. Konceptuální show
propukne v sobotu 2. 1. 2016 ve 20.00 za hudebního doprovodu
legendy Pražského undegroundu TERRA IGNOTA.
Následné víkendové akce na Staré radnici v rámci výstavy:
Sobota 9. 1. 2016, 20.00 hodin
– Kolben a Kavlík (akustická alternativa Praha)
– Atomová Mihule (alternativní rock Žďár nad Sázavou)
– Roman Bukáček (přednáška)
Sobota 16. 1. 2016, 20.00 hodin
– Silencio (etno sdružení, Brno)
– Kumbalu (Balkán party, Brno)
(red)

Žďár se připravuje na změnu klimatu
V současnosti vrcholí projekt Adaptace sídel na změnu klimatu,
do něhož se Žďár zapojil. V této souvislosti se na městském úřadě uskutečnilo 20. listopadu setkání, na němž autoři projektu
představovali výsledky spolupráce s městem. Projekt má městu pomoci vytvořit vlastní strategii adaptace na změnu klimatu.
Semináře, který uspořádali autoři
projektu Adaptace sídel, se zúčastnilo vedení města a zástupci městské
správy – odboru životního prostředí,
stavebního úřadu a technické správy
města. Na semináři vystoupil i starosta
Zdeněk Navrátil.
Autoři projektu na semináři představili účastníkům zatím neoficiální
výstupy analýz hodnotící stav města
vzhledem k probíhající změně klimatu. Z analýz vyplynulo, že pro město
představují největší hrozbu přívalové
srážky, lokální povodně, častěji se objevujícím jevem mohou být i námrazy,
tropické dny a vichřice. Do budoucna
je též třeba počítat i s nižším množstvím vody.
Vzhledem k pravděpodobně frekventovanějším projevujícím extrémním klimatickým jevům v budoucnu
mohou nejen Žďáru častěji hrozit i výpadky dodávek energie, v tomto ohledu může město usilovat o částečnou
energetickou soběstačnost, což je sice
poměrně nákladný běh na dlouhou
trať, ale do budoucna se vyplatí.
V současnosti je pro město dokon-

čována případová studie, která bude
obsahovat nástin adaptační strategie a doporučí pro město relevantní
adaptační opatření. Pak už bude na
vedení a správě města, aby se zasadily
o jejich převedení v praxi. Starosta Navrátil v tomto ohledu projevuje velký
zájem o to, aby výsledky, které projekt
městu přinese, nezůstaly pouze na
papíře, ale aby měly praktický dopad.
Město v tomto ohledu má v současnosti velmi usnadněnou pozici, neboť
v současnosti se konečně začínají dávat věci kolem adaptace na změnu klimatu do pohybu i na národní úrovni,
a proto lze očekávat, že v příštích několika letech půjde velmi dobře žádat
o státní dotace na adaptační opatření,
která již město bude mít díky projektu
Adaptace sídel připravená.
Konference celého projektu, proběhla 3. prosince v Praze. Finální případové studie předají autoři projektu
žďárské radnici na jaře příštího roku.

Mateřská škola Vysočánek
má na zimu nový kabát
Žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí byla městem Žďár nad Sázavou podána 16. března
2015. Celkové náklady, včetně projektové dokumentace, energetického auditu a stavebního dozoru,
dosahují částky přibližně 2 miliony 754 tisíc korun.
Autorem návrhu fasády mateřské školy Vysočánek
je Jan Vince, (VINCE WEB/DESIGN/STUDIO). Projekt a
návrh zateplení fasády mateřské školy byly předloženy k odsouhlasení členům komise rozvoje a životního prostředí a zabývala se jimi i pracovní skupina
pro architektonický dohled.
Projektant: Semerád, Žďár nad Sázavou
Dodavatel: Megality spol. s r.o., Žďár nad Sázavou
Termín realizace: 1. 7. – 30. 9. 2015
Cena: 2,736 milionů korun
Dotace: 2,112 milionů korun
(red)

(Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska.)




Adam Hron,
Týmová iniciativa pro
místní udržitelný rozvoj, o. p. s.
18

MŠ Vysočánek po zateplení fasády 

foto: archiv MěÚ
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Chcete se stát součástí programu Dne Žďáru 2016?
V sobotu 11. června 2016 se uskuteční druhý ročník kulturní
akce Den Žďáru. V současné době probíhá příprava programu
a v souvislosti s tím město vyzývá všechny občany Žďáru, organizované či neorganizované, k podávání návrhů programových bodů akce. Tak neváhejte a staňte se součástí Dne Žďáru.
Přihlásit se mohou přímo potenciální účinkující nebo nám
můžete poslat vaše návrhy a nápady, jak tento žďárský den

oživit a zpestřit. Motto akce je „Žďáráci pro Žďáráky“ a je tak
pro nás důležité vědět, co by Žďáráci na Dni Žďáru chtěli vidět. Pište na e-mailovou adresu: DenZdaru@zdarns.cz
(ošks)

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou
mělo ke dni 25. listopadu 2015
celkem 21 501 občanů ČR
přihlášených k trvalému pobytu.
Ke dni:
27. října 2015 - 21 503 občanů
25. září 2015 - 21 496 občanů
24. srpna 2015 – 21 507 občanů
1. ledna 2015 – 21 629 občanů

Děti narozené v září
a v srpnu 2015
Marie Buchtová 
8. 8. ZR 3
Filip Mokrý

2. 9. ZR 2
Dominik Gyurica 
8. 9. ZR 3
Štěpán Havlík

8. 9. ZR 3
Daniel Chroust 
9. 9. ZR 4
Evelína Jáchymová 	 10. 9. ZR 1
Amálie Straková 	
13. 9. ZR 5
Markéta Škarková 13. 9. ZR, Mělkovice
Natálie Malivánková 	 15. 9. ZR 3
Viola Forstová 	
19. 9. ZR 2

Matyáš Kunc	
Tomáš Kamarád	
David Kozák 	
Leontýna Blažíčková	
Tomáš Fiksa	
František Bubák 	

21. 9. ZR 3
22. 9. ZR 2
22. 9. ZR 3
25. 9. ZR 3
26. 9. ZR 5
27. 9. ZR 3

Životní jubilea v prosinci 2015
Josef Albrecht 	
3. 12. 85 let ZR 3
Věra Krejsová

6. 12. 92 let ZR 1
Josef Gregor 	 16. 12. 80 let ZR 6
Jarmila Pinkavová  22. 12. 80 let ZR 3

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: 16.12. 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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Výstavy
16.00 kostel sv. Prokopa (mše svatá pro děti)
Troubení z věže
17.00 věž kostela sv. Prokopa
Jan Hugo Voříšek : Missa solemnis in B (FONS)
21.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Václav Jan Kopřiva: Missa Pastoralis in D
(Chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr ZUŠ)
24.00 kostel sv. Prokopa

úterý 1. prosince až neděle 27. prosince 2015
EVA NATUS A BARBARA ŠALAMOUNOVY – GRAFIKA
SIMONA KAFKOVÁ, LIDMILA ŠIKOLOVÁ – ŠPERKY
sobota 2. ledna až neděle 17. ledna 2016
„100 LET POTÉ“ RADOVAN ŽIVNÝ
út – pá 10.00 –12.00, 14.00 –17.00; so, ne 14.00 –17.00
výstavní síň Staré radnice
úterý 1. prosince 2015 až neděle 10. ledna 2016
KDYŽ JEŽÍŠEK ZESTÁRNUL
út – ne 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00
Regionální muzeum na Tvrzi

pátek 25. prosince 2015
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30, 10.30 (Václav Jan Kopřiva: Missa Pastoralis in D)
9.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie
18.00 kostel sv. Prokopa
OTEVŘENÁ BAZILIKA PRO VEŘEJNOST
OTEVŘENÝ POUTNÍ KOSTEL – ŽĎÁRSKÝ BETLÉM
14.00-17.00 bazilika, kostel na Zelené hoře
DĚTSKÉ PÁSMO U JESLIČEK
15.00 kostel sv. Prokopa

středa 2. prosince 2015 až čtvrtek 31. prosince 2015
v půjčovní době knihovny
KDYŽ SE TADY NENUDÍME, TAK SE BRZY UZDRAVÍME
práce dětí MŠ a ŠD při nemocnici Nové Město na Mor.
Knihovna M. J. Sychry
středa 2. prosince 2015 až neděle 31. ledna 2016
RADOVAN ŽIVNÝ – FOTOGRAFIE BETLÉMŮ Z PÍSKU
1 hodinu před a během představení
Městské divadlo

sobota 26. prosince 2015, 17.00 hodin
SV. ŠŤĚPÁNA, JÁHNA A MUČEDNÍKA
7.30 (se scholou mladých), 10:30 kostel sv. Prokopa
9.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie
FONS – ZPÍVEJ V ČASE VÁNOČNÍM
17.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Kulturní akce
čtvrtek 17. prosince 2015
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
18.00 Městské divadlo

neděle 27. prosince 2015
PS SVATOPLUK - VÁNOČNÍ KONCERT
15.00 kostel sv. Prokopa

pátek 18. – neděle 20. prosince 2015
OSTROV POHODY
pá 19.30, so a ne 14.00 Městské divadlo

pátek 1. ledna 2016
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
17.30 náměstí Republiky

sobota 19. prosince 2015
VEČER U PIÁNA S JENDOU NOVÁKEM
20.00 Jazzmine club

sobota 2. ledna 2016
VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ NA ZELENÉ HOŘE
J. J. Ryba: Miss in D – Festis Nativitatis Christi
(smyčcový orchestr N. Kyjovského, sbor Alter ego)
16.30 kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře

neděle 20. prosince 2015
JAKUB SMOLÍK
19.00 Dům kultury
sobota 19. prosince a neděle 20. prosince 2015
VÁNOCE V MUZEU – KREATIVNÍ WORKSHOP
9.00-17.00 Muzeum nové generace

neděle 3. ledna 2016
II. NEDĚLE VÁNOČNÍ
7.30, 10.30, 18.00 kostel sv. Prokopa
Václav Jan Kopřiva: Missa Pastoralis in D
(Chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr ZUŠ)
9.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie

pondělí 21. prosince 2015
VÁNOČNÍ KONCERT DĚTÍ Z KROUŽKŮ
16.00 sál Active-SVČ, Horní 2
úterý 22. prosince 2015
VELKÁ STŘELECKÁ SOUTĚŽ O VÁNOČNÍHO KAPRA
15.00-17.00 sál Active-SVČ, Horní 2
BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ
19.00 Dům kultury

sobota 16. ledna 2016
NIKODÉMOVA NOC
19.00-21.00 kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře
neděle 17. ledna 2016
KARNEVAL S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU
15.00 Dům kultury

čtvrtek 24. prosince 2015 ŠTĚDRÝ DEN
VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ
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