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odměněn hodnotnou cenou a jeho fotografie se objeví v 
únorovém čísle (roku 2017) Žďárského zpravodaje na titul-
ní straně. Autoři každé z nejúspěšnějších fotografií, které 
postoupí do finále, obdrží od města Žďár nad Sázavou 
drobný dárek.

Téma I. Zaostřeno na zimní krajinu - vyhodnocení
Od středy 20. ledna do neděle 7. února 2016 bylo 

možné do soutěže zasílat fotografie na téma Zaostřeno 
na zimní krajinu. V následujících 7 dnech pak probíhalo 
hlasování o nejlepší fotografii na facebokové stránce měs-
ta Město Žďár nad Sázavou. První kolo soutěže vyhrála s 
celkovým počtem 164 hlasů (Like, To se mi líbí) Aneta Le-
žáková. Autorka vítězné fotografie byla odměněna dvěma 
volnými vstupenkami do Kina Vysočina. 

Téma II. Zaostřeno na portrét, autoportrét 
(zasílejte do 6. března 2016)

Své fotografie na soutěžní téma portrét, autoportrét 
zasílejte ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailo-
vou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu 
uveďte Zaostřeno na Žďár 2016 – únor.  V emailu uveďte 
i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a telefonní 
kontakt. Zasláním snímku do soutěže poskytujete souhlas 
se zpracováním vašich osobních údajů a zveřejněním fo-
tografie ve Žďárském zpravodaji, na facebookovém profi-
lu města a na webových stránkách města. 

Více informací, fotografická témata na celý rok a pra-
vidla soutěže naleznete na webových stránkách města 
www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na 
e-mail zaostrenona@zdarns.cz.

 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Vážení spoluobčané,
nový rok 2016 se již rozběhl a s ním i nové 
programové a individuální dotace. V ob-
lasti sportu, kultury, volného času a soci-
álních služeb si našly své místo i nové pro-
gramy a došlo k navýšení dotační částky 
na bezmála 10 miliónů korun. Upřímně 
si vážím všech spolkových a oddílových 
činností v rámci našeho města, protože 
setkávání lidí se stejnými zájmy, ale i po-
třebami, je pro chod komunitního života 
nesmírně přínosné.

Možná právě tato počáteční podpora 
pomůže vygenerovat významné osob-
nosti, které budou svým životem, prací 
a výkony šířit dobré jméno města. Tako-
vým lidem chce město vyjádřit podě-
kování prostřednictvím ocenění, jehož 
každoroční udělování na doporučení rady 
města schválilo zastupitelstvo na sklonku 

loňského roku. Do konce února můžete 
i vy podávat návrhy, které osobnosti má 
být předáno první ocenění při příležitosti 
Dne Žďáru 11. června 2016.

Rád bych touto cestou rovněž upozor-
nil na vyhlášené výběrové řízení na pozi-
ci ředitele či ředitelky mateřských škol a 
základní školy na ulici Komenského 6. Vě-
řím, že se podaří najít vhodné kandidáty, 
kteří naváží na dobrou práci předchozích 
ředitelek.

Všechny žďárské základní školy posky-
tují kvalitní vzdělávání, musíme však být 
připraveni i na budoucnost. Pokud mini-
sterstvo školství prosadí inkluzivní vzdě-
lávání ve všech školách, bude potřeba 
připravit dostatečný počet tříd s nižším 
počtem žáků. Jedině tak bude zajištěna 
kontinuita dobrého vzdělávání, protože 
přeplněné třídy by v takovém systému 
nemusely obstát. Naše město se čtyřmi 
základními školami tento potenciál má. 
Doufáme, že současně dojde i k změně 
systému financování škol, aby pro ně byla 
nová koncepce skutečným přínosem.

Dovolte mi popřát Vám klidnou postní 
dobu, která je přípravou na Velikonoce, a 
jejich radostné prožití.

 Josef Klement,
 místostarosta města
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V úterý 9. února 2016 proběhlo v sále 
Domu dětí a mládeže na Horní ulici setká-
ní s občany v novém formátu. Zúčastnilo 
se ho bezmála 40 lidí. 

Únorové setkání bylo zaměřeno na 
zpracování Strategie rozvoje města, kte-
rá je v současné době v plném proudu. 
Nedávno byly dokončeny práce na ana-
lytické části strategie, tzv. Profilu města, 
který obsahuje informace o současném 
stavu města v různých oblastech života. A 
odpovídá tedy na pomyslnou otázku, kde 
jsme? Setkání s občany doplnil kulturní 
program z repertoáru příspěvkové orga-
nizace Active-SVČ, který zahájily mladé 
moderní gymnastky. V průběhu setkání 
pak na hosty čekala ještě dvě krátká hu-
dební vystoupení. Vedení města s občany 
diskutovalo přes tři hodiny. A bylo zazna-
menáno mnoho zajímavých podmětů tý-
kajících se nejen Strategie rozvoje města. 
Záznam ze setkání s občany naleznete v 
aktualitách na webových stránkách měs-
ta www.zdarns.cz (red)

AKTUÁLNĚ: Setkání s občany na téma Strategie rozvoje města

Únorové setkání s občany na téma Strategie rozvoje města. Kde jsme? Foto: adl

Josef 
Klement
 
místostarosta 
města
Žďáru nad Sázavou

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo 20. ledna 2016 první ročník celoroční fotografic-
ké soutěže Zaostřeno na Žďár 2016. Soutěž je určena všem nadšeným amatérským 
i profesionálním fotografům žijícím na území našeho města nebo jeho spádových 
obvodů. Soutěž by měla propojit Žďárský zpravodaj a facebookový profil města. 
Každý měsíc bude vyhlášeno jedno konkrétní téma, ze kterého vzejde vždy jedna 
vítězná fotografie. Tu vyberou svým hlasováním lidé na facebookové stránce města 
a následně se objeví v dalším čísle Žďárského zpravodaje.

V lednu příštího roku pak odborná porota vybere z každé kategorie jednu fotografii, 
tedy dalších 12 fotografií, které budou společně s nejlepšími fotografiemi vybranými hla-
sováním na facebooku bojovat o titul Fotografie roku 2016. Z celkového počtu 24 foto-
grafií pak absolutního vítěze soutěže vybere odborná porota. Autor této fotografie bude 

     Zaostřeno na Žďár 2016
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Elektronizace finančního řízení města 

Na podzim loňského roku proběhlo 
výběrové řízení na elektronizaci finanč-
ního řízení města a jeho příspěvkových 
organizací. Na tento projekt byla získá-
na dotační podpora 85 %. Vítězná firma 
Dynatech s.r.o. se neprodleně pustila do 
implementace softwaru a školení zaměst-
nanců. Na posledním lednovém zasedání 
rady presentovali zástupci firmy možnos-
ti systému na konkrétních datech našich 

příspěvkovek. Je to obrovský pokrok. 
Vedení města má k dispozici moderní ko-
munikační takřka on-line platformu, která 
sdružuje informace o finančních a ekono-
mických procesech, které lze průběžně 
vyhodnocovat, srovnávat a kontrolovat. 
To nám pomůže nejen sledovat samotná 
čísla, ale např. i dodržování legislativních 
norem, časových lhůt, či zásad proklient-
ského přístupu, který je u poskytovatelů 
veřejných služeb očekáván a vyžadován. 

Smlouva o spolupráci mezi městem a 
VUT Brno, Fakultou architektury 

Na prvním únorovém jednání rada 
schválila návrh smlouvy o principech sou-
činnosti a spolupráce, např. zpracování 
urbanistických a architektonických studií 
v rámci semestrálních prací, doktorských 
prací a znaleckých a poradenských služeb 
v oboru architektury a urbanismu. Spolu 
s aktivitou nového městského architekta 

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Vážení obyvatelé města Žďáru nad Sáza-
vou, dovolte mi, abych jako předseda komi-
se pro sport a volný čas (dále už jen KSVČ) 
ve volebním období 2014 až 2018 předsta-
vil její činnost a fungování.

KSVČ funguje jako poradní orgán Rady 
města (dále už jen RM) Žďáru nad Sázavou 
a je RM úkolován, případně předkládá RM 
svoje návrhy a podněty na řešení jednotli-
vých problémů. KSVČ ve Žďáře nad Sázavou 
funguje už několik volebních období a lze 
ji řadit mezi tradiční a prověřené komise. 
KSVČ byla jmenována na druhém zasedání 
nově vzniklé RM společně s komisí bytovou 
a kulturní. Komise má 15 členů a jsou v ní za-
stoupeny všechny politické strany v zastu-
pitelstvu po dvou členech, jen ODS má dva 
členy a předsedu komise - tím je docíleno 
lichého počtu pro případná hlasování.

Aktuální personální složení komise je 
ideální mix odbornosti (v komisi jsou za-
stoupeny jak velké, tak i menší oddíly nebo 
zájmová sdružení) a tím je vyvážen pohled 
na jakoukoliv problematiku. KSVČ je růz-

norodá i věkově - od nás třicátníků až po 
sportovní nestory města Žďáru pana Stočka 
a pana Trávníka. V komisi panuje příjemná 
pracovní atmosféra v duchu FAIR PLAY, kdy 
všichni členové nehledě na to, jakou repre-
zentují stranu, mají společný cíl, pomoci co 
nejvíce sportu a sportovnímu vyžití obyva-
tel ve Žďáře nad Sázavou. Garantem komise 
za město Žďár nad Sázavou je místostaros-
ta Josef Klement a díky jeho přítomnosti je 
zajištěna informovanost komise, propojení 
s městem ZR a RM. Tajemníkem komise je 
pan Václav Košťál z odboru školství, kultury 
a sportu, který komisi zajišťuje veškeré pod-
klady pro jednání, za což mu patří obrovské 
poděkování. Za KSVČ musím konstatovat, 
že spolupráce s představiteli města, jednot-
livými odbory i příspěvkovými organizace-
mi města ZR je bezproblémová a příkladná.

Výše jmenované tři komise mají asi nej-
více agendy pro město ve svém portfóliu, 
především, co se týče dotačních programů. 
Pro rok 2016 má KSVČ ve své gesci dotační 
programy (dále jen DP) v celkovém finanč-
ním objemu 6,39 milionu. SPORT 2016 (za-
měřený dotační program na mládež) - 3,5 
milionu, ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚ-
LÝCH 2016 - 0,9 milionu, VOLNÝ ČAS 2016 
- 0,2 milionu, SPORTOVIŠTĚ 2016 (podpora 
provozu sportovišť ve městě, které nemá ve 
své správě a dotuje zde provoz sportovních 
oddílů) - 1,79 milionu. Aktuálně jsme v ob-
dobí vyhodnocování DP, což obnáší několik 
jednání nad daným DP, a vlastní hodnoce-
ní probíhá individuálně ve volném čase 
jednotlivých členů komise. Každou žádost 

hodnotí minimálně dva členové komise,  
a pokud se liší v bodové škále na daný DP, je 
případná žádost probírána ještě samostat-
ně v plénu komise, případně je dodatečně 
vyhotoveno hodnocení třetím hodnotite-
lem. Po vyhodnocení všech žádostí jsou 
jednotlivé žádosti předány RM s návrhem 
na udělení výše dotace dle stanoveného 
klíče. Všechny dotační programy, jejich me-
todika hodnocení a zápisy z jednotlivých 
komisí jsou volně dostupné na webových 
stránkách města a každý si může činnost 
komise zkontrolovat i s případnými kontak-
ty na jednotlivé členy komise.

Všichni členové komise jsou sportovně 
aktivními obyvateli města Žďáru nad Sá-
zavou jako členové sportovních oddílů či 
spolků ve Žďáře nad Sázavou nebo z pozice 
funkcionářů či trénerů a zajímají se o spor-
tovní dění ve Žďáře nad Sázavou.

Předseda KSVČ i někteří členové komise 
se aktivně podílí na činnosti dalších komisí.
Jsou aktivně zapojeni do tvorby nového 
strategického plánu rozvoje města Žďáru 
nad Sázavou na další období, případně se 
účastní jednání spojených s náplní KSVČ.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval 
všem členům komise za jejich volný čas vě-
novaný činnosti v komisi a popřál vám všem 
hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů jak v 
soukromém, tak sportovním životě v roce 
2016.

Hezký den, Petr Staněk - předseda komi-
se pro sport a volný čas města Žďáru nad 
Sázavou

Petr Staněk
 
předseda 
komise pro sport 
a volný čas města 
Žďáru nad Sázavou

Klienti vystavili úředníkům vysvědčení

Setkání s občany: Městské divadlo

Kdy: v úterý 1. března 2016 od 17.00 hodin (hlavní program od 18.00 hodin)

Kde: Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Nenechte si ujít jedinečný večer v Městském divadle. Poprvé oficiálně v novém kabátě!

V průběhu loňského roku proběhla realizace energetických úspor na budově Městské-
ho divadla. Díky této akci získalo naše divadlo zcela nový kabát. Na výsledném prove-
dení jste se podíleli i vy, občané našeho města. Přijďte tedy s vedením města a odbor-
níky, kteří se na realizaci podíleli, oslavit znovuotevření Městského divadla a dozvědět 
se o něm něco nového. Můžete se zeptat na to, co vás zajímá, prohlédnout si výstavu 
fotografií z historie Městského divadla a seznámit se s novým městským architektem 
Zbyňkem Ryškou. Na závěr celého setkání vám  žďárští ochotníci zpříjemní jedinečný 
večer divadelní hrou Sborovna.

Radek Černý
 
Radní 
a zastupitel města 
Žďár nad Sázavou

Zbyňka Ryšky to jsou další předpoklady k 
zvýšení kvality a atraktivity rozvojových 
projektů, především tvorby veřejných 
prostranství a investičních záměrů měs-
ta. 

Memorandum o spolupráci 
s Oborem pro sociální začleňování 

Úřadu vlády ČR

Rada po projednání doporučuje za-
stupitelstvu schválit memorandum, kte-
ré nám umožňuje čerpat finanční pro-
středky ze strukturálních fondů, v řádu 
desítek milionů, v průběhu 3 let. Jako 
jediné město na Vysočině jsme byli vy-
bráníi ke spolupráci. Věřím, že je to pří-
ležitost, jak realizovat mnoho užitečných 
staveních projektů, i sociálně vzděláva-
cích aktivit v městské části Žďár III. 

Po vypořádání řádného programu 
rady zůstáváme obvykle ještě diskutovat 
o podnětech občanů, které dostáváme v 
našem každodenním životě. Tentokráte 
jsme silně vnímali zcela oprávněnou kri-
tiku na nebezpečnou situaci v dočasně 
zprůjezdněné ulici Smetanova. Vodá-
renská akciová společnost, která provádí 
rekonstrukci kanalizace, technologicky 
zcela nekvalitně upravila provizorní po-
vrch vozovky. Urgovali jsme alespoň prů-
běžné opravy nejhorších výtluků. Dále 
jsme zadali řediteli příspěvkové organi-
zace SPORTIS, aby zjednal nápravu v roz-
pisu využití ledové plochy na stadionu 
ve prospěch veřejného bruslení. Počet 
vyhrazených hodin byl nedostatečný a 
často dopoledne, kdy je pro zaměstnané 
lidi nemožné užít si zdravý pohyb se svý-
mi ratolestmi.

Začátkem února navštívila naše město delegace z Kutné Hory. Vedení obou měst společně dis-
kutovalo nad tématy cestovního ruchu a marketingu města. Návštěva z Kutné Hory si prohlédla 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a svůj den ve Žďáře nad Sázavou zakončila výsta-
vou v Muzeu nové generace. Foto: adl

V průběhu měsíců srpna až prosince 2015 
mohli být návštěvníci budovy Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou při odchodu v 
recepci osloveni „neznámou“ paní, která 
se jich ptala na okolnosti a pocity z jejich 
návštěvy a jednání na úřadě.

Jednalo se o školenou tazatelku, která 
prováděla sběr dat pro šetření spokojenosti 
klientů MěÚ, kteří opouštěli úřad. Cílem šet-
ření bylo zjistit, jak občané vnímají prostředí 
městského úřadu, jednání a vystupování 
jeho zaměstnanců a jak se v něm orientují. 
Svoje názory a pocity nám prostřednictvím 
řízeného rozhovoru a vyplnění dotazníku 
sdělilo 1 530 klientů, kteří hodnotili na škále 
od 1 do 5 jako ve škole. Data byla dále zpra-
cována a vyhodnocena do Zprávy ze šetření 
spokojenosti klientů 2015, kterou najdete v 
plném znění na webových stránkách města 
www.zdarns.cz v sekci Městský úřad, rubri-
ka MěÚ pohledem klientů.

Jaké výsledky toto šetření přineslo? Asi 
nejdůležitějším a nejsilnějším je pocit z 
jednání a vystupování úředníka, se kterým 
jsme jednali. Dosažení známky 1,09 zname-

nalo zlepšení o 0,16 a návrat k historicky 
nejlepší známce z roku 2012. Hodnoty zná-
mek udělených Orientačnímu plánu (1,12) 
a Pracovní době (1,1) zůstaly oproti posled-
nímu šetření bez větších změn. Naopak 
zhoršení známky hodnotící Prostředí úřadu 
z 1,03 na 1,12 je třeba analyzovat a hledat 
jeho důvody a příčiny.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kte-
ří nám věnovali svůj čas a poskytli zpětnou 
vazbu. Bude sloužit k dalšímu hledání a 
zlepšování kvality veřejných služeb posky-
tovaných našim úřadem.   

 
 
 Jan Havlík, tajemník MěÚ

Představujeme komise rady města – komise pro sport a volný čas

Co vás čeká?
• Výstava historických fotografií
• Historie budovy divadla - komento 
  vaná prezentace
• Prezentace autora architektonické 
  ho projektu rekonstrukce a realizá 
  tora stavby
• Zbyněk Ryška - městský architekt

• Diskuze s občany
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Ke každému konkrétnímu projektu 
je možné se přihlásit, a to jako patron 
nebo garant. „Patroni jsou osoby nebo 
firmy, které chtějí projektu pomoci fi-
nanční částkou a projekt sponzorovat, za 
garanta pak bude považován občan, kte-
rý objekt udržuje a podává podněty na 
městský úřad, pokud něco není v pořád-
ku,“ vysvětlila členka Finančního výboru 
města Karolína Klusáčková (Ždár – Živé 
město), která stála u zrodu celého ná-
padu.  „Právě vzhled veřejného prostoru 
a stav dětských hřišť obyvatelé hodnotili 
negativně v rámci nedávno proběhlého 
výzkumu k nové Strategii rozvoje města,“ 
doplnila Klusáčková.

V roce 2015 se městu podařilo za 
pomoci Oblastní charity – Ponorka níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež a 
centra prevence Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou zmapovat hřiště a volno-
časové plochy na celém území našeho 
města.  Mapku a informace o celém 
projektu naleznete na webových strán-
kách města www.zdarns.cz „Velice rádi 
bychom pro občany tato místa udržova-
li a zlepšovali jejich kvalitu. Pokud by se 

chtěl do projektu někdo aktivně zapojit, 
má možnost stát se Garantem nebo Pa-
tronem hřiště,“ sdělila Remarová.

„Ve výhodách této spolupráce vidí-
me možnost rychlejšího zajištění oprav, 
omezení devastace hřišť a hracích prvků. 
První zájemci se mezi Žďáráky již našli a 
my jsme za tuto aktivitu moc rádi,“ doda-
la komunitní koordinátorka.

Od tohoto čísla Žďárského zpravo-
daje tak budou pravidelně vycházet 
výzvy k jednotlivým projektům. První 
realizace by se mohly rozběhnout hned 
začátkem jara. Na realizaci balíčku Ak-
tivně pro Žďár je v rozpočtu města vy-
hrazeno 300 tisíc korun. 

Kontaktní osobou projektu je:
Komunitní koordinátorka Radka Rema-
rová, telefon: 778 744 303, e-mail: rad-
ka.remarova@zdarns.cz (red)

Město Žďár nad Sázavou od května loňského roku realizuje v ulicích projekt s ná-
zvem Bezpečnostní asistent, jehož cílem je podpořit širší zapojení veřejnosti do 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Projekt počítá se zapoje-
ním obyvatel obce do aktivit, jež jsou pro ostatní obyvatele přínosné a veřejností 
požadované. Tyto aktivity pak přispějí ke zlepšení bezpečnosti v obci.

Městská policie hledá vhodné ucha-
zeče na pozici bezpečnostních asistentů. 
Bezpečnostní asistenti působí v průběhu 
školního roku na frekventovaných pře-
chodech pro chodce, které se nacházejí v 
blízkosti žďárských škol a zajišťují tak bez-
pečné přecházení dětí a mládeže. 

Vhodnou osobou pro tuto pozici je ob-
čan města Žďáru nad Sázavou, který vlast-
ní řidičské oprávnění a má zkušenosti s 
provozem na pozemních komunikacích. 
Vhodný kandidát musí být tělesně i zdra-
votně způsobilý a bezúhonný. Podmínkou 
je každodenní výkon činnosti, a to mezi 
sedmou a osmou hodinou ranní. Činnost 
bezpečnostních asistentů je za smluvní 
plat vykonávána vždy pouze ve dnech 
školní výuky. Bližší informace případným  

 
zájemcům podá kontaktní osoba, kterou 
je vedoucí městské policie Martin Kunc, 
nebo případně také preventistka městské 
policie Dagmar Pálková. Informace zá-
jemcům mohou být předány osobně na 
služebně městské policie nebo telefonic-
ky na čísle 566 622 588.  (red)

Bezpečnostní asistent na ulici Brodská Foto: adl

V dubnu a květnu budou ve Žďáře nad 
Sázavou působit architekti z celé České 
republiky. V rámci projektu Živé pro-
Story budou mít za úkol řešit konkrét-
ní problematická místa a navrhovat 
jejich řešení, která jsou jednoduchá a 
snadno realizovatelná. Jde o vyzkou-
šený koncept známý jako Městské zá-
sahy a vyzkoušený v řadě měst napří-
klad: Praha, Bratislava, Zlín. Nad celou 
akcí převzal záštitu architekt města 
Žďáru nad Sázavou Zbyněk Ryška.

Do projektu se může zapojit každý, a 
proto neváhejte a dejte architektům do 
konce března vědět, co vás ve městě trá-
pí. Můžete upozornit na jakýkoliv problém 
ve veřejném prostoru. Kontakt najdete na 
webu www.ziveprostory.cz, kde naleznete 
i mapu, na které budete moci zásah přímo 
umístit na konkrétní místo. 

Drobné věci je ale možné zveřejňovat 
také na: Lepší místo, www.lepsimisto.cz, 
které neřeší architekti, ale přímo úředníci 
městského úřadu. 

Městské zásahy navazují na sérii akcí, 
které pořádala v loňském roce iniciativa Ži-
jeme Žďárem v rámci projektu Živé proSto-
ry (soutěž dětí, které kreslily, jak vidí svoje 
město, workshop studentů architektury, 
procházky s architekty a inspirativní večer 
na téma Veřejný prostor ve formátu Pecha-
Kucha Night). Všechny výstupy a videozá-
znamy jsou k vidění na www.ziveprostory.
cz.  (red)

Dejte vědět architektům, 
co vás ve městě trápíAktivně pro Žďár 2016 

Základním impulsem ke vzniku projektu Aktivně pro Žďár je snaha podpořit drobné komunitní 
aktivity, které zlepšují život obyvatel přímo tam, kde bydlí. „V rámci tohoto projektu chceme řešit 
rozvoj dětských hřišť, hledat nová místa pro umístění laviček, nabídnout možnost umístění pingpongových 
stolů a řadu dalších nápadů, které mohou vzejít i přímo od občanů,“ sdělila komunitní koordinátorka Radka Remarová, 
která bude za realizaci celého projektu zodpovědná. Podle ní je důležitým znakem celého projektu možnost obyvatel 
města aktivně se zapojit a ovlivnit vlastní realizaci či umístění těchto drobných aktivit přímo ve veřejném prostoru. 

Co od projektu Aktivně pro Žďár oče-
káváte? Čeho tímto krokem chcete do-
cílit?

Byli bychom rádi, kdyby se občané 
aktivně zajímali o své okolí, o veřejný 
prostor a pomáhali jej zpříjemnit. Pokud 
máme směřovat finanční prostředky měs-
ta například do nového dětského hřiště, 
byli bychom rádi, kdybychom dopředu 
znali ty, kteří jej budou následně využívat.

Pokud se tak obyvatelé některé z lo-
kalit k některému hřišti ve svém okolí při-
hlásí a stanou se jeho garanty, budou mít 
větší šanci, že se opraví právě jejich hřiště. 
Město zde totiž bude mít partnera, který 
je pro něj zárukou, že taková investice má 
smysl.   

Jak vznikla tato myšlenka? Inspirovali 
jste se někde?

Myšlenka vznikala postupně. V minu-
lém roce například přibyli ve Žďáře bez-

pečnostní asistenti na přechodech z řad 
seniorů a ukázalo se, že to funguje. Ob-
čané jsou spokojeni a děti si “svých“ seni-
orů váží.  Na Farská humna jsme umístili 
bednu se sportovním náčiním a opět se, 
po počátečních krádežích, ukázalo, že 
projekt může fungovat. Lidé sem začali 
nosit své starší sportovní vybavení pro 
pobavení ostatních. Projekt Aktivně pro 
Žďár by se měl skládat právě z takových 
drobností, které nám však mohou pomo-
ci zpříjemnit bydlení v našem městě. Ve-
dle jmenovaného uvažujeme například o 
venkovní knihovničce, o systému sdílení 
a půjčování městských kol, o veřejném 
ohništi či oficiálním výběhu pro psy. Inici-
ativě se meze nekladou a za každou inspi-
raci budeme rádi. 

S jakými projekty se lidé mohou aktu-
álně hlásit? 

V první fázi budeme nabízet spolu-

práci na rekonstrukci dětských hřišť a 
volnočasových plácků, dále budeme 
nabízet možnost umístění několika 
pingpongových stolů. Budeme se také 
lidí ptát, kde by chtěli umístit nové lavič-
ky. Občané však mohou sami přicházet s 
nápady, jak by chtěli své okolí zvelebit a 
pokud to budou zajímavé a realizovatel-
né věci, budeme se je snažit podpořit. Za 
každou aktivitou bychom však rádi viděli 
konkrétní lidi – jako garanty či patrony. 
Věříme totiž, že spolupráce s konkrétními 
lidmi dává větší šanci na to, že vložené 
investice budou dlouhodobě udržitelné. 
Znáte to. Nejvíc si vážíte toho, na čem jste 
se sami podíleli. Takovou věc berete více 
„za svou“ a bráníte ji před případným po-
škozením. Mám radost, když slyším, že již 
dnes se nám hlásí lidé, kteří si chtějí vzít 
na starost třeba právě dětské hřiště, které 
leží pod jejich okny. 

 (red)

Zeptali jsme se: Zdeňka Navrátila, starosty města

Garant 

Garant hřiště nám pomáhá s...
• dohledem nad dodržováním     
  provozního řádu a pořádku na       
  hřišti
• hlásí nám závady, poškození     
  herních prvků 
• případně po domluvě provádí      
  drobnou údržbu, natření apod.     
  s tím, že materiál dodá město

Patron 
Patron hřiště je vlastně sponzor, ten, 
který přispěje na opravu či rekonstruk-
ci, vylepšení. Takové hřiště, volnočaso-
vá plocha či jiný projekt, které by bylo 
touto formou podpořeno, bude sa-
mozřejmě vhodně označeno ve smys-
lu:„PATRONEM tohoto hřiště je ….“

Jak si spolupráci 
představujeme? 

Městská policie hledá další dva 
bezpečnostní asistenty 

Strategie rozvoje nemotorové dopravy 
ve Žďáře nad Sázavou
Rada města Žďáru nad Sázavou schvá-
lila strategii nemotorové dopravy, je-
jímž cílem je zkvalitnit a zlepšit pod-
mínky nemotorové dopravy ve Žďáře 
moderním způsobem s využitím řešení 
a poznatků z jiných míst v České re-
publice a Evropě, kde je tato doprava 
více a déle využívána.

V dnešní době je už obecně zřejmé, 
že podpora nemotorové dopravy přináší 
zlepšení podmínek pro všechny účastní-

ky provozu, vytváří podmínky pro pohyb 
cyklistů, chodců, maminek s kočárky, se-
niorů a handicapovaných. 

Rada města schválila spolupráci pra-
covní skupiny Nemotorová doprava (pěší, 
cyklo) s odborem rozvoje a územního 
plánování, odborem komunálních služeb, 
odborem majetkoprávním a odborem 
dopravy. Tato skupina pak bude mít za 
úkol navrhnout konkrétní opatření a pro-
jekty. Hlavním cílem spolupráce pracovní 
skupiny Nemotorová doprava a odborů 

městského úřadu bude rozvíjet nemo-
torovou dopravu tak, aby lépe sloužila 
občanům, podpořila rozvoj turistického 
ruchu i sportovních aktivit a odlehčila 
motorové dopravě.

Strategii radním předložil Miloslav 
Sláma, vedoucí pracovní skupiny Nemo-
torová doprava. O dalším vývoji budeme 
informovat v některém z příštích čísel 
Žďárského zpravodaje.  

 (red)

Žďáráci píší do novin 
Občané Žďáru nad Sázavou a jeho spádových obcí mají možnost přispívat články a po-
střehy do rubriky Žďáráci píší do novin. Rubrika je určena všem občanům, kteří se zajímají 
o dění ve městě a  jeho okolí a  chtějí se vyjádřit k  aktuálně řešeným tématům. 

Rádi také uveřejníme například krátké autorské texty, vzpomínky pamětníků, zajímavé fo-
tografie, povídky, informace o  pozoruhodných akcích a  podobně. Rubriky mohou občané též 
využít k dotazům na zastupitele města. Důležitou podmínkou příspěvků je slušnost. Žďárský 
zpravodaj se v žádném případě nemíní zařadit mezi bulvární tiskoviny. Za věcný obsah příspěv-
ku odpovídá autor, proto musí být každý příspěvek označen jménem a příjmením autora. Své 
postřehy, dotazy, ale i  libovolné autorské texty rozmanitých žánrů, vztahující se k  městu a k 
jeho spádovým obcím, zasílejte vždy nejpozději do posledního dne v měsíci, e-mail: zdarsky-
zpravodaj@zdarns.cz, adresa: Žďárský zpravodaj, Městský úřad, Žižkova 227/1, 591 31, Žďár nad 
Sázavou. Popřípadě můžete obálku osobně předat na recepci úřadu. Všechny příspěvky bude 
posuzovat redakční rada Žďárského zpravodaje, která rozhodne, zda daný příspěvek je, nebo 
není vhodný pro publikování. Příspěvky nebudou honorovány, ani vraceny autorům.  (red)
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Destinační společnost Koruna Vysočiny
V okolí řeky Sázavy se chystají úpravy. 
V první fázi budou pokáceny vzrostlé 
topoly u bývalé vodárny blízko Jermá-
řova jezu a parku Farská humna. Káce-
ní topolů bude uskutečněno v období 
vegetačního klidu, do konce března 
2016. 

Topol je dřevina krátkodobá a rychle 
rostoucí. Dospělé stromy u řeky jsou již ve 
fázi přirozeného útlumu fyziologických 
funkcí a jejich případné selhání by moh-
lo ohrozit návštěvníky parku na Farských 
humnech, kde se počítá s rozšířením jeho 
dalšího využití a zpřístupněním řeky v 
tomto prostoru. Břehový porost řeky Sá-
zavy nebude dále až na ojedinělé případy 
kácením dřevin dotčen. Tímto opatřením 
bude vytvořen prostor pro rozvoj původ-
ních druhů nivy řeky Sázavy při zachování 
funkčního biokoridoru. Ohledně ochrany 

přírody jde o citlivou údržbu, která ne-
poškodí život v řece a okolí. „Odstranění 
těchto stromů je přijatelné, tento druh to-
polů zde není původní a z hlediska ochra-
ny přírody a krajiny nemá velkou hodnotu. 
Staré topoly tak udělají v okolí řeky místo 
třeba původním vrbám a olším,“ sdělila 
pracovnice odboru komunálních služeb 
městského úřadu Marie Šustrová.  (red)

Na základě opakujících se připomínek 
občanů města a po projednání s dotče-
nými orgány bylo rozhodnuto o zřízení 
dvou jednosměrek, a to v ulici Student-
ská ve Žďáře nad Sázavou, ve směru od 
provozovny firmy Vertik až k bytovému 
domu vchodu č. or. 15 u křižovatky s míst-
ní komunikací, jež s ostatními tvoří „troj-
úhelník“, a dále v ulici  Zahradní ve Žďáře 
nad Sázavou v celé své délce, ve směru od 
Café u tety Hany kolem bývalého Hellu až 
ke křižovatce s ulicí Veselská u bytového 
domu č. p. 23. Důvodem je snaha o zvýše-

ní bezpečnosti silničního provozu. 
V současné době jsou tyto ulice pře-

vážně užívány v navrhovaném směru 
jednosměrek. V případě, že ulici některý 
řidič, byť v souladu se stávajícím práv-
ním stavem, užije v opačném směru, než 
je převažující zvyklost, může docházet k 
situacím ohrožujícím bezpečnost silnič-
ního provozu, neboť z důvodu zaparko-
vaných vozidel se prakticky jedná o jed-
nopruhové obousměrné a nepřehledné 
komunikace.

 Odbor dopravy MěÚ

V okolí řeky Sázavy se chystají úpravy

Ve Žďáře vzniknou nové jednosměrky

Již 11. ročník tradičního jarního úklidu 
řeky Sázavy se letos bude konat od 8. do 
10. dubna 2016. V prvních ročnících se řeka 
Sázava uklízela pouze mezi městem Sázava 
a obcí Pikovice. V současnosti se už čistí od 
pramene, napříč dvěma kraji – Středočes-
kým a Vysočinou, dohromady přes 200 kilo-
metrů. Spolu s Posázavím o.p.s. úklid orga-
nizují místní akční skupiny Lípa pro venkov 
z.s., Královská stezka o.p.s. a Havlíčkův kraj 
o.p.s. Na území Žďárska organizuje úklid 
MAS Havlíčkův kraj – kontaktní osoba je Ja-
roslava Hájková –  hajkova@havlickuvkraj.
cz. MAS Havlíčkův kraj poskytne přihláše-
ným sběračům plastové pytle.  Svoz odpad-
ků zajistí Povodí Vltavy, státní podnik.  (ožp)

Z důvodu zvýšení bezpečnosti dopra-
vy dětí se od prvního února 2016 přesu-
nula zastávka autobusu ve Stržanově, a to 
z prostoru silnice I/37 do prostoru točny 
autobusů. Uvedená změna se týká pouze 
spoje linky 840 125 Vojnův Městec - Žďár 
nad Sázavou s odjezdem v 7. 18 hodin. 
Ostatních odjezdů se uvedená změna 
netýká. Děti jedoucí do školy tak nemusí 
ráno přecházet silnici první třídy s velkým 
provozem. Více informací o aktuálních 
změnách v dopravě naleznete na stránce 
www.zdar.cz (red)

Ve dnech 11. až 24. dubna 2016 pro-
běhne 8. ročník akce Čistá Vysočina (úklid 
veřejného prostranství a přírody na Vyso-
čině), kterou organizuje Krajský úřad Kraje 
Vysočina. Přihlásit se můžete do 29. února 
2016 pouze prostřednictvím elektronické-
ho formuláře na webových stránkách Kraje  
Vysočina www.kr-vysocina.cz/cistavysoci-
na. Registrovaní účastníci obdrží zdarma 
pytle na odpadky. Kontaktním místem pro 
předání na Žďársku je Městský úřad Žďár 
nad Sázavou, odbor životního prostředí, 
Hana Daďourková, tel. 566 688 347. Svoz se-
braného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo 
obec zajistí zdarma Krajská správa a údržba 
silnic Kraje Vysočina. V případě úklidu přímo 
v obcích a městech budou poskytnuty pou-
ze pytle a účastníci si musí zajistit odvoz od-
padků s příslušnou obcí nebo městem. Sběr 
a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné 
konzultovat s jejich vlastníkem. Více infor-
mací vám v případě potřeby poskytne Kraj-
ský úřad Kraje Vysočina, odbor regionálního 
rozvoje, O. Sklenář tel. 564 602 562, 724 650 
149, e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz.  (ožp)

Čistá řeka Sázava 2016

Přesun zastávky

Čistá Vysočina 2016  

Břeh řeky Sázavy Foto: adl

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží 
splatnost místního poplatku ze psů, kte-
rý má být uhrazen do 31. března 2016. 
Poplatek můžete uhradit hotově nebo 
platební kartou na pokladně městské-
ho úřadu, 1. patro, dveře č. 36. Bezhoto-
vostní platby provádějte pod přiděleným 
variabilním symbolem na číslo účtu: 19-
328751/0100. 

Bližší informace poskytne správce po-
platku Miroslava Zachová, tel. kontakt 
566 688 147, email miroslava.zachova@
zdarns.cz. Platnou obecně závaznou 
vyhlášku města najdete na webových 
stránkách města www.zdarns.cz (zálož-
ka Městský úřad - Vyhlášky - vyhláška č. 
5/2010, o místních poplatcích + dodatek 
č. 2/2012). Děkujeme za včasnou úhradu 
poplatku.   (oks)

Informace k místnímu 
poplatku ze psů

Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu 

oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v ob-
dobí měsíce ledna 2016 předány násle-
dující nálezy, u kterých není znám jejich 
majitel.

Jedná se o: 1 klíč + přívěšek - nalezený 
u rybníka, mobilní telefon - nalezený na 
ulici Brodská, taška přes rameno nalezená 
v parku, svazek klíčů nalezený u restaura-
ce, hodinky - předané na recepci, 1 klíč + 
přívěšek nalezený za Vodojemem. Tyto 
nálezy budou po prokázání vlastnictví 
předány skutečnému majiteli.

Seznam nalezených věcí z minulých 
měsíců je zveřejněn na úřední desce.

Bližší informace vám poskytne Alena 
Benešová na telefonním čísle 566 688 
146, e-mail alena.benesova@zdarns.cz 
nebo osobně v kanceláři finančního od-
boru v 1. patře městského úřadu.  (red)

Cestovní ruch a turismus jako zdroj rozvoje regionu a možnost pracovního 
uplatnění pro jeho občany se rozhodli v září loňského roku podpořit představitelé 
sedmi sousedních měst – Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě, Bystřice 
nad Pernštejnem, Velkého Meziříčí, Velké Bíteše, Tišnova a Nedvědice.  Na základě 
podepsaného memoranda vznikla destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s., 
jejímž úkolem je zvýšit návštěvnost regionu a prodloužit délku pobytu turistů v 
něm.

Tohoto cíle chce Koruna Vysočiny do-
sáhnout prostřednictvím marketingu 
spočívajícím například v propagaci celé 
destinace navenek či garantováním kva-
lity nabízených služeb. Důležitým úkolem 
je i podpora regionální produkce a kultu-
ry v regionu a v některých případech i ak-
tivní prodej produktů cestovního ruchu.

Jak se ukazuje na dlouhodobě fungu-
jících destinacích v zahraničí, nezbytným 
předpokladem k úspěchu je i zapojení 
soukromého a neziskového sektoru do 
činnosti destinace. Koruna Vysočiny pro-
to zve ke spolupráci podnikatele v ces-
tovním ruchu, provozovatele objektů a 
areálů nabízejících služby turistům i míst-
ním obyvatelům. Důležitými partnery 
jsou i subjekty ze sféry neziskových orga-
nizací, které se podílí na utváření kultur-
ního, sportovního a celkově volnočasové-
ho života regionu.  K sedmi zakládajícím 
členům (tj. 7 městům) se již připojili první  
zájemci o součinnost, ve Žďáře nad Sá- 

 
zavou například Muzeum nové generace  
sídlící v zámku rodiny Kinských.

Koruna Vysočiny 
hledá další partnery

Všichni zájemci o spolupráci mají ně-
kolik možností, jak ji realizovat. Nejjedno-
dušší je navázání kontaktů spočívající ve 
výměně informací a koordinaci činnosti. 
Druhou možností je partnerství založe-
né například na vzájemné spolupráci či 
placené propagaci. Nejhlubší a nejefek-
tivnější formou spolupráce je pak přímé 
členství v Koruně Vysočiny, ze kterého 
plyne například právo na přednostní pro-
pagaci či možnost podílet se na rozhodo-
vání o dalším vývoji spolku.  Bližší infor-
mace o výhodách a dalších náležitostech 
spolupráce obdrží zájemci v Kanceláři 
managementu sídlící na Příční 405 v Byst-

řici nad Pernštejnem, na emailové adrese 
kancelar@korunavysociny.cz či na telefo-
nu 776 803 072 (Mgr. Vladimír Vecheta, 
ředitel). 

Aby byla činnost Koruny Vysoči-
ny úspěšná a přinesla kýžený výsledek  
v podobě zvýšení návštěvnosti regionu, 
pracují nyní její zaměstnanci usilovně 
na vzniku návštěvnického informačního 
portálu a na tiskových propagačních ma-
teriálech. Z nich nejvýznamnější budou 
bezpochyby turistické noviny, jejichž prv-
ní číslo bude dostupné začátkem května. 
Nezbytnou součástí práce zaměstnanců 
Koruny Vysočiny je i aktivní prezentace 
regionu na veletrzích cestovního ruchu 
a na dalších akcích v regionu samotném 
i mimo něj, při které hrají roli lákadel i re-
gionální produkty či významné kulturní  
a sportovní akce.

Do budoucna vznikne také turistická 
karta a takzvané balíčky, jejichž obsah  
a rozsah bude velmi záležet především na 
nabídce partnerů ze soukromé sféry.

Pokud máte zájem dostávat informa-
ce o dění v Koruně Vysočiny pravidelně, 
navštivte naši facebookovou prezentaci. 
Na adrese www.korunavysociny.cz pak 
bude velmi brzy k dispozici i první zjed-
nodušená verze webových stránek naší 
destinace.  Miroslav Skalník

Po finalizaci socioekonomické analýzy Žďáru nad Sázavou probíhají v současné 
době intenzivní práce na tvorbě Návrhové části strategického plánu města. Hlav-
ní úlohu v procesu tvorby strategie mají pracovní skupiny, které byly vytvořeny 
za účelem definování rozvojových priorit a opatření v rámci 5 klíčových oblastí 
rozvoje města. 

Jedná se o oblasti:
• Řízení a správa města, komunikace s 
veřejností • Sociální a zdravotní služby, 
bydlení • Technická infrastruktura, dopra-
va, životní prostředí a územní plánování 
• Ekonomika města, rozvoj podnikání 
a cestovního ruchu • Školství, kulturní, 
sportovní a volnočasové aktivity.

V pracovních skupinách jsou zastou-
peni odborníci z daných oblastí (dele-
govaní členové samosprávy, vedoucí 
pracovníci kompetentních odborů měst-
ského úřadu, významní podnikatelé/
zaměstnavatelé, zástupci vzdělávacích 
institucí, poskytovatelů sociálních a zdra-
votních služeb a zástupci místních orga-
nizací a spolků).

V Návrhové části bude definována vize  

 
města, tzn., jak se chce město rozvíjet do 
roku 2028, dále zde budou stanoveny 
priority rozvoje města a opatření, která 
naplní cíle priorit. Tato část strategického 
dokumentu tak vytyčí dlouhodobé smě-
řování rozvoje Žďáru nad Sázavou.

Za účelem představení Návrhové části 
se bude v úterý 29. března 2016 v 18.00 
hodin konat v prostorách Domu dětí a 
mládeže na Horní ulici veřejné projednání 
s občany města. Dozvíte se, jaká opatření 
jsou navrhována pro zlepšení dopravní 
situace ve městě, jak město bude podpo-
rovat oblast školství, či jakým způsobem 
bude řešit úbytek obyvatel.

Více informací o tvorbě Strategie roz-
voje města lze nalézt na webových strán-
kách: strategie.zdarns.cz  (red)

Strategie rozvoje města 
získává konkrétní podobu

Odbor dopravy vydal na základě žádosti 
firmy provádějící rekonstrukci kanalizace 
rozhodnutí o opětovném uzavření ulice 
Smetanova, a to od 8. února do 6. května 
2016. V průběhu května by pak dělníky jed-
né firmy měli vystřídat další, kteří by pro 
město zajistili další etapu plánované re-
konstrukce Smetanovy ulice. Přesný termín 
zahájení oprav povrchů v režii města do-
sud není znám. „Záleží na tom, jak rychle se 
podaří dokončit opravu sítí, abychom mohli 
začít my. V současné době probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele naší části stavby s tím, že 
jedním z kritérií je i rychlost, s jakou jsou zá-
jemci o zakázku schopni stavební práce pro-
vést,“ sdělil místostarosta města Josef Kle-
ment. Kompletně opravena by Smetanova 
ulice měla být do konce letních prázdnin.

Opravu kanalizačních a vodovodních sítí 
ve Smetanově ulici financuje Svaz vodovo-
dů a kanalizací Žďársko, celková cena činí 
6,7 milionu a Žďár se na ní finančně podílí. 
Město na rekonstrukci přispívá třiceti pro-
centy, tedy částkou ve výši 1,9 milionu ko-
run.  (red)

Smetanova ulice 
aktuálně
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Rada města Žďáru nad Sázavou na svém 
zasedání 8. února rozhodla o zavedení in-
zertní přílohy Žďárského zpravodaje. „Po 
možnosti inzerovat ve Žďárském zpravodaji 
jsme zaznamenali za poslední rok poptávku, 
chceme tedy tímto krokem vyhovět občanům 
a umožnit firmám nabídnout své produkty 
celému městu,“ sdělil starosta města Zdeněk 
Navrátil. 

Inzerci bude zpravodaj obsahovat vždy 
čtyřikrát ročně, a to konkrétně v měsících 
březen, červen, srpen a listopad. Inzertní 
příloha bude vždy umístěna na středových 
listech měsíčníku a nebude tak zasahovat 
do zavedené struktury měsíčníku Žďárský 

zpravodaj. 
Ceník a podrobné informace o možnosti 

inzerovat ve Žďárském zpravodaji naleznete 
na webových stránkách města www. zdarns.
cz v sekci Žďárský zpravodaj. Uzavírka pří-
jmu objednávek a tiskových podkladů pro 
březnové vydání zpravodaje byla stanovena 
na 7. března 2016. Na webu města nalezne-
te také objednávkový formulář pro snadné 
zadání vaší inzerce. Své případné dotazy, 
objednávky a podklady zasílejte na e-mail 
inzerce@zdarns.cz, kontaktní osobou pro 
příjem inzerce je Miroslav Skalník, tel.: 773 
794 139.  

 (red)

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo v 
listopadovém čísle Žďárského zpravo-
daje soutěž o grafický návrh samolep-
ky na auto. Smyslem soutěže bylo vy-
tvoření originální nálepky pro občany 
Žďáru nad Sázavou, kterou si označí 
svůj vůz a hrdě se tak přihlásí k místu 
svého bydliště.

Do soutěže se přihlásilo devět auto-
rů, kteří zaslali originální návrhy nálepky. 
Všechny zaslané návrhy byly v průběhu 
prosince posouzeny Komisí pro marke-
ting a komunikaci. Ta následně doporuči-
la soutěž ještě prodloužit a zpřístupnit ji 
tak i lidem, kteří neovládají grafické pro-
gramy. Nyní se totiž bude moci zapojit 
opravdu kdokoli.

Své návrhy a náměty můžete zasílat 
do 31. března 2016 na e-mailovou adre-
su samolepka@zdarns.cz. Návrh můžete 
vytvořit v libovolném programu nebo 
nakreslit na papír a obrázek naskenovat 
nebo vyfotografovat. Vaší kreativitě se 
meze nekladou. Můžete zaslat hotový ná-
vrh nebo jen námět, který bude následně 
profesionálním grafikem dopracován.

Všechny zaslané návrhy i náměty bu-

dou následně opět posouzeny Komisí pro 
marketing a komunikaci. Odměnou vítězi 
bude realizace a distribuce nové samo-
lepky, „neutuchající sláva“ a dobrý pocit 
z toho, že svou nálepku budete vídat na 
autech svých spoluobčanů. Jako bonus 
dostane autor nejlepšího návrhu od měs-
ta malý dárek a několik vyrobených sa-
molepek. Jméno vítěze a vybraný návrh 
uveřejníme v dubnovém čísle Žďárského 
zpravodaje. Všem autorům prvního kola 
soutěže děkujeme za zaslané návrhy, kte-
ré samozřejmě zůstávají v soutěži.

Zasláním návrhu do soutěže poskytu-
je autor výhradní, nepřenosnou licenci k 
užití díla městu Žďár nad Sázavou. Výbě-
rová komise si vyhrazuje právo nevybrat 
žádný ze zaslaných návrhů. (red)

Dejte o sobě vědět jedenácti tisícům 
domácností v našem městě a okolí

Soutěž o grafický návrh samolepky 
prodloužena do konce března Žďár nad Sázavou se připojil k desítkám 

měst v ČR, která aktivně využívají projekt 
Lepší místo. Na počátku projektu byla my-
šlenka dát občanovi možnost místo brblání 
nad špatným stavem věcí ve městě reálně 
se podílet na změně veřejného prostoru 
k lepšímu. Lepší místo najdete na webu 
www.lepsimisto.cz nebo si ho můžete stáh-
nout do svého chytrého telefonu jako jed-
noduchou aplikaci. Oboje slouží k rychlému 
hlášení nedostatků veřejného prostoru těm 
nejkompetentnějším osobám. Nejčastěji se 
jedná o záležitosti typu rozbitého odpadko-
vého koše, povalené dopravní značky, dlou-
ho ignorovaného nepořádku či poškozené 
lavičky. Lepší místo ale může řešit i závaž-
nější problémy, jako je třeba nebezpečná 
křižovatka se špatným rozhledem nebo ne-
osvětlený přechod pro chodce. Za šest mě-
síců, kdy je Lepší místo ve Žďáře v provozu, 
již občané nahlásili přes 90 tipů.  (red)

Lepší místo pomáhá 

Víte, že...
Víte, že Dotazy a náměty na webu 

města oslavily 5 let své existence? Za 
tuto dobu nám občané poslali 3 298 
podnětů, což představuje 55 podnětů 
každý měsíc! A jaká byla jejich struktu-
ra?

 Nejvíce bylo dotazů (1 741), násle-
dují náměty (813), v 446 případech jste 
nám nahlásili nějaké závady a ve 135 
případech jste si na něco stěžovali. Vel-
mi si pak vážíme vašich 160 poděková-
ní. Věříme, že Dotazy a náměty na webu 
města budou i v budoucnu využívanou 
a efektivní zpětnou vazbou.  (taj)

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou 
schválilo v prosinci 2015 pravidla pro 
udělování Ceny města Žďár nad Sázavou 
občanům města jako morální ocenění za 
významné zásluhy, především v oblastech 
kultura, sport, vzdělávání, věda, veřejný 
život. Ocenění může být rovněž uděleno 
občanům města za mimořádné činy spo-
jené s osobním hrdinstvím, které zname-
naly záchranu života nebo zdraví občanů 
města. Ve výjimečných případech může 
být ocenění uděleno i osobám, které ne-
jsou občany města Žďáru nad Sázavou, 
tato výjimka musí být ale řádně odůvod-
něna.

  
V jednom kalendářním roce může být 

ocenění uděleno maximálně jedné osobě, 
nebo jednomu kolektivu. Ocenění může být 
uděleno jedné osobě pouze jednou, opako-
vané udělení není přípustné, rovněž může 
být uděleno in memoriam. Návrhy na udě-
lení ocenění mohou podávat jednak občané 
města nebo firmy sídlící ve Žďáře nad Sáza-
vou osobně, ale i prostřednictvím členů za-
stupitelstva města. Návrhy mohou být podá-
vány dvěma způsoby. Buď v listinné podobě 
na adresu Městský úřad Žďár nad Sázavou, 
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, v 
obálce označené „Ocenění za zásluhy“, nebo 

Město bude jednou ročně udělovat cenu za zásluhy
Návrhy na udělení letošního ocenění musí být výjimečně podávány do konce února 2016

v elektronické podobě na adresu meu@
zdarns.cz s předmětem „Ocenění za zásluhy“. 
Ocenění bude vždy uděleno na základě ná-
vrhů přijatých v předcházejícím kalendářním 
roce. Návrhy na udělení letošního ocenění 
musí být výjimečně podávány do konce 
února 2016. Každý návrh musí obsahovat 
jméno a příjmení navrhované osobnosti, 
popřípadě bydliště či jiné kontaktní údaje, 
jsou-li navrhovateli známy, dále odůvodnění 

návrhu v rozsahu minimálně půl normostra-
ny (900 znaků). Navrhovatel musí uvést své 
jméno a příjmení, firmy název, adresu a 
kontaktní telefon, případně e-mail. Více in-
formací naleznete na webové stránce města 
www.zdarns.cz. Rada města návrhy projedná 
a následně předloží zastupitelstvu města k 
rozhodnutí o udělení ocenění, a to do konce 
měsíce května daného kalendářního roku. 
 (red)

Každý z nás, někdo často, někdo občas, 
vítá návštěvy… no a po nějaké době se 
s návštěvou zase loučí. Je téměž pravi-
dlem, že návštěvě dáme něco s sebou, 
drobnost, dáreček. A pokud jste zrov-
na nenapekli buchty podle prastarého 
receptu po babičce a návštěva odjíždí 
mimo Žďár, může tím dárečkem být 
právě něco žďárského.

Žďárská radnice si tedy dovoluje při-
pomenout, že pro tyto příležitosti jsou 
pro vás připraveny propagační předměty 

města. Můžete si vybírat z mnoha před-
mětů s logem či vyobrazením města, ne-
chybí trička, hrnečky, sběratelské znám-
ky, magnetky … prostě přehršel toho, 
co můžete použít. Samozřejmostí jsou i 
tištěné materiály, buď výpravné knihy, či 
základní informační publikace. 

Tak nezapomeňte, že všechny propa-
gační materiály vydané městem Žďár nad 
Sázavou se prodávají v informační kance-
láři v budově městského úřadu a v Turis-
tickém informačním centru ve Staré rad-
nici. Část nabídky najdete i v prostorách 
ČD centra v budově vlakového nádraží, 

knihkupectví Kanzelsberger, knihkupec-
tví Šemrincová, Modelového království a 
Muzeu nové generace. Některé publika-
ce a tištěné propagační materiály města 
jsou k dostání také v antikvariátu Mlha v 
budově vlakového nádraží.  Věříme tedy, 
že … máte co věnovat.  (red)

Máte co věnovat? Darujte kousek Žďáru

Hrnek s logem města Foto: adl

Nálepka se znakem města Foto: adl

Mapy města Foto: adl

Získejte volný vstup 
do Relaxačního centra

Hledáme komparzisty

Interiér Radniční restaurace
(ilustrační foto)

Podnikejte ve Žďáře 
Podnikejte v městských prostorech

Nabízíme k pronájmu prostory bývalé Radniční restaurace.
Prostory se nacházejí v objektu č. p. 294, Stará radnice ve Žďáře 
nad  Sázavou. Celková výměra objektu činí 225,45  m2, prostor je 
vhodný k provozování reprezentativní restaurační činnosti. V případě 
krátkodobého pronájmu i ke kavárenské činnosti s možností letní 
zahrádky přímo na náměstí Republiky. 

Písemné reakce na vyhlášený záměr přijímá sekretariát starosty v 
městském úřadě v zalepených obálkách, výrazně označených číslem 
záměru s uvedením nabídky výše ceny nájemného, jména a  adresy 
zájemce, a to nejpozději do termínu uzávěrky záměru.

Pro více informací o vyhlášeném 
záměru nebo o nabízených 
objektech k  pronájmu v majetku 
města Žďáru nad Sázavou 
se zájemci mohou obrátit 
na kontaktní osobu: 

Vladimír Neuman 
+420 566 688 135 
vladimir.neuman@zdarns.cz

Informace o vyhlášených záměrech naleznete na www.zdarns.cz.

RADNIČNÍ RESTAURANT 
umožňuje dlouhodobý, ale i krátkodobý pronájemMěsto Žďár nad Sázavou a Televize Vysočina 

hledají do propagačního spotu města komparzi-
sty (muže, ženy i děti od 0 do 99 let) pro natáčení 
záběrů v relaxačním centru - bazény, wellness, 
solná jeskyně. Natáčení bude probíhat v sobotu 
19. 3. 2015 od 8.15 do 10.00 v Relaxačním centru 
Žďár nad Sázavou. Prosíme o včasné přihlášení 
na email redakce@televizevysocina.cz (s uvede-
ním počtu osob a věku) nebo na telefonní číslo 
777 734 922, počet míst je omezen! Účastníci 
obdrží kromě volného vstupu i drobný dárek. 
 (red)

Využijte této možnosti a zúčastněte se zasedání 
zastupitelů města Žďáru nad Sázavou. Zasedání za-
stupitelstva proběhne v roce 2016 celkem osmkrát, 
vždy v daný měsíc ve čtvrtek od 16. 00 hodin ve 
velké zasedací místnosti městského úřadu. Seznam 
projednávaných témat, ale i veškeré podklady k 
projednávaným bodům naleznete vždy před zase-
dáním zastupitelstva na webových stránkách měs-
ta. Nejbližší termín zasedání zastupitelstva města 
je stanoven na 25. února 2016.  (red)

Zasedání zastupitelstva 
města je veřejné 
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Zápis do Mateřské školy Žďár nad Sá-
zavou pro školní rok 2016/2017 probíhá 
jako každoročně v několika etapách. První 
etapa, tedy vydání přihlášek, se uskuteční 
v každé mateřské škole ve Žďáře nad Sá-
zavou zvlášť, a to ve dnech od 17. do 18. 
března 2016 v době od 8.00 do 11.00 ho-
din. „V tyto dny srdečně zveme rodiče a  děti 
k  prohlídce zvolené mateřské školy a  k  vy-
zvednutí žádosti o  přijetí,“ sdělila ředitelka 
Mateřské školy Milada Vránková. 

Druhá etapa, tedy samotný zápis do 
mateřské školy a sběr přihlášek, proběh-
ne na ředitelství Mateřské školy na Okruž-
ní ulici, vchod BESIP, ve středu 6. dubna 
2016 od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.00 

do 17.00 hodin a ve čtvrtek 7. dubna 2016 
od 12.00 do 16.00 hodin. Zákonní zástup-
ci dítěte předloží u zápisu platný průkaz 
totožnosti, rodný list dítěte, očkovací prů-
kaz dítěte a osoby se státní příslušností 
mimo EU prokážou oprávněnost svého 
pobytu na území ČR požadovaným potvr-
zením dle zákona podle hlavy IV a IVa zá-
kona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. „V této době zákonný zástupce 
dítěte osobně odevzdá řádně vyplněnou 
žádost o  přijetí do  mateřské školy. Jedná 
se o administrativní jednání a  doporučuje-
me tedy rodičům příchod bez dětí,“ doplnila 
Vránková. 

Třetí etapou je zveřejnění výsledků při-

jímacího řízení, ty budou do tří týdnů od  
zápisu zveřejněny v  podobě číselných se-
znamů na všech pracovištích a na webu 
Mateřské školy. 
Kritéria stanovená pro přijetí dětí do 
Mateřské školy: 
1) Děti v  posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky nebo děti s od-
loženou školní docházkou. 
2) Věk dětí, přednostně budou přijímány 
děti k  celodenní docházce v  pořadí od  
nejstaršího po  nejmladší do počtu volné 
kapacity MŠ. 

3) Děti mladší 3 let, k  celodenní do-
cházce zaměstnaných rodičů, narozené 
nejpozději do prosince 2013.  (red)

V dubnu rodiče čeká zápis do mateřských škol

Město Žďár nad Sázavou
vyhlašuje

na základě § 166 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

Ke konkursnímu řízení zasílejte přihlášky doložené kompletními doklady 
(přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepsané).

Přihlášku s požadovanými doklady doručte do 9. března 2016 do 12.00 hodin.

Adresa pro doručení přihlášky:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.
Obálku označte – Konkurs MŠ – NEOTVÍRAT!

Informace ohledně konkursního řízení získáte u Mgr. Blanky Lučkové na tel. 566 688 130. 

Požadavky:
1. předpoklady a odborná kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky podle zákona 

č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,  

2. znalost školské problematiky a předpisů, 
3. organizační a řídící schopnosti. 

Písemně zašlete: 
1. přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail), 
2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

(tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), 
3. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, nebo doklad o jeho vyžádání,
4. doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ředitelky ne starší 3 měsíců,
5. doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené posledním 

zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
6. strukturovaný profesní životopis, 
7. koncepci rozvoje a řízení školy (na období 6-ti let, max. 3 strany strojopisu), 
8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
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Informace k zápisu dětí do prvních 
tříd základních škol

Město Žďár nad Sázavou
vyhlašuje

na základě § 166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

Ke konkursnímu řízení zasílejte přihlášky doložené kompletními doklady
(přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepsané).

Přihlášku s požadovanými doklady doručte do 9. března 2016 do 12.00 hodin.

Adresa pro doručení přihlášky:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.
Obálku označte – Konkurs ZŠ Komenského 6 – NEOTVÍRAT!

Informace ohledně konkursního řízení získáte u Mgr. Blanky Lučkové na tel. 566 688 130. 

Požadavky:
1. předpoklady a odborná kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky podle zákona 

č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,  

2. znalost školské problematiky a předpisů, výhodou znalost vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami,

3. organizační a řídící schopnosti. 

Písemně zašlete: 
1. přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail), 
2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

(tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), 
3. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, nebo doklad o jeho vyžádání,
4. doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ředitelky ne starší 3 měsíců,
5. doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené posledním 

zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,
6. strukturovaný profesní životopis, 
7. koncepci rozvoje a řízení školy (na období 6-ti let, max. 3 strany strojopisu), 
8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6
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Ve dnech 22. a 23. ledna 2016 proběhl 
na všech základních školách ve Žďáře 
nad Sázavou zápis do prvních tříd. 

Pro optimální naplněnost základních 
škol jsou obecně závaznou vyhláškou 
města stanoveny spádové obvody pro 
zápis dětí do prvních tříd. Ředitelé zá-
kladních škol tak přijímali děti podle 
kritérií zveřejněných na webových strán-
kách daných škol. Přijímání dětí podle 
spádových obvodů má zajistit, aby byla 
rovnoměrně využita kapacita všech 

městských škol. 
Ve Žďáře nad Sázavou bylo letos u 

zápisu celkem 223 dětí. Předpokláda-
ný odklad školní docházky se bude ve 
městě týkat zhruba 43 dětí. „V loňském 
školním roce nastoupilo do prvních tříd 
základních škol celkem 264 prvňáčků, v 
letošním školním roce 2016/2017 počí-
táme s nástupem přibližně 215 žáků. V 
září se tedy budoucím prvňákům otevře 
jedenáct tříd,“ sdělila vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu Blanka Lučková.

 (ošks)

Nepřehlédněte
Active - SVČ, Žďár nad Sázavou vás 

zve na karneval Letem světem s Kašpár-
kem. Zábavné odpoledne plné her a 
tancování proběhne v neděli 28. února 
2016 od 15.00 hodin v sále Domu dětí a 
mládeže (DDM), Horní  2. 

Vstupenky je kvůli omezené kapa-
citě vhodné si zakoupit s předstihem, 
rovněž v DDM na ulici Horní. Cena dět-
ské vstupenky je 40 korun, dospělý do-
provod pak zaplatí o deset korun více.  
Pro všechny příchozí bude připravena 
bohatá tombola.

 (red)



Příspěvkové organizace města

15

Školství

14

Projekt Mládež kraji může finančně podpořit i vaše nápady
Mladí lidé mohou opět získat finanční prostředky na své projekty, kterými budou 
chtít zlepšit život v našem městě. Program Mládež kraji realizuje Rada dětí a mlá-
deže kraje Vysočina a na realizaci se finančně podílí i město Žďár nad Sázavou.

„V rámci projektu zafinancujeme za-
jímavé nápady mladých lidí na zlepše-
ní života ve městě. Částkou 5 - 30 tisíc 
korun budeme podporovat nejrůznější 
aktivity - akce pro děti, aktivity na pod-
poru seniorů, zlepšení prostředí ve měs-
tě, pomoc hendikepovaným, a tak dále,“  
řekl koordinátor projektu a předseda  

 
Rady dětí a mládeže kraje Vysočina Jan  
Burda. 

Žádat o finanční příspěvek může sku-
pina minimálně 4 lidí ve věku 15 - 26 
let. Projekty bude možné realizovat od  
1. června do 15. prosince 2016.

„Jeden ze skupiny mládežníků musí být 
starší 18 let. Žadatelé nejdříve předloží své 

projektové záměry, následně budou po-
zváni na víkendové školení a potom budou 
svoje projekty prezentovat před komisí, kte-
rá rozhodne o jejich podpoře,“ dodal Jan 
Burda.

Veškeré podrobnosti o projektu na-
jdou zájemci na facebookové stránce 
Mládež kraji – Vysočina nebo na webu 
www.projektprotebe.cz, kde probíhá  
i sběr projektových záměrů.

 (red)

Ideální sněhové podmínky a sluníč-
ko, které zmírnilo ranní mráz, přilákaly  
21. ledna  2016 malé sportovce a jejich ro-
diče na školní zahradu 7. mateřské školy 
Vláček, kde pro ně byly připraveny spor-
tovní hry na sněhu. Zvládli byste jízdu na 
lyžích, střílet pukem do brány, sjezd na 
kluzáku nebo na bobech, hod na kruho-
vého sněhuláka, projít sněhovou jeskyní 
a na jejím konci splnit nelehký úkol?  Bylo 
pamatováno i na starší sourozence, kteří 
podle indicií, což byly očíslované kartičky 
s písmeny, hádali správná slova jako sně-
hulák, zima nebo sníh. 

     Všem dětem se podařilo připravené 

disciplíny splnit, oceňovala se ale i snaha. 
Atmosféra byla úžasná a děti s nadšením 
zvládly připravené úkoly na jednotlivých 
stanovištích. Malí sportovci si odnášeli 
diplomy a medaile. Všichni se občerstvili 
horkým čajem a párkem.

     Děkujeme všem rodičům i dětem 
za společně strávený čas při sportování.  
Akce se vydařila díky správnému počasí a 
dobré náladě všech. Snad jsme pro zimní 
sportování získali děti i rodiče. Budeme se 
společně těšit na nové Soukalové, Bauery 
či Jágry.

 
 Kolektiv Mateřské školy Vláček

Chtěl bych jít na průmyslovku ve Žďáře, a to 
hlavně z důvodu otevření nového oboru infor-
mační technologie, kam se chci hlásit. Nechci ješ-
tě dojíždět, a proto jsem si vybral školu přímo ve 
městě. Na Festivalu vzdělávání mě zaujal stánek 
žďárské průmyslovky, líbila se mi jejich spoluprá-
ce s Delem a ukázky robotů.

Hlásím se na průmyslovou školu do Žďáru nad 
Sázavou. Velmi se mi tam líbí obor informační 
technologie, kam bych chtěl jít. Na stejný obor se 
hlásí víc spolužáků ze třídy. Na Festivalu vzdělá-
vání mě zaujala jedna střední škola z Jihlavy, ale 
nakonec jsem dal přednost Žďáru nad Sázavou.

Podala jsem si příhlášku na žďárské gymná-
zium. Nejsem ještě úplně rozhodnutá, co chci v 
životě dělat, proto jsem zvolila radši všeobecné 
vzdělání. Nechce se mi ještě dojíždět, proto i to 
bylo jedním kritériem pro výběr střední školy. 
Festival vzdělávání mi pomohl. Využila jsem mož-
nosti se zeptat přímo žáků jednotlivých škol.

Hry na sněhu Foto: archiv MŠ

Hry na sněhu v mateřské škole Vláček 

Anketa: Kam se chystají žáci žďárských základních škol za dalším vzděláním? 
Pomohl jim ve výběru Festival vzdělávání? Zeptali jsme se.

Na scéně opět alkohol
V mrazivých lednových dnech zjistili 

asistenti prevence kriminality ve večerních 
hodinách na zastávce MHD spícího muže. 
Nemohli jej probudit, proto na místo při-
volali hlídku městské policie.  Hlídce se po-
dařilo muže probudit. Z jeho dechu byl cítit 
alkohol. Vzhledem k tomu, že nebylo mož-
né zjistit, jak dlouho zde muž ležel, byla ke 
zjištění zdravotního stavu přivolána rychlá 
záchranná služba, která muže prohlédla a 
neshledala žádný důvod k hospitalizaci. U 
muže byla následně provedena orientační 
dechová zkouška s výsledkem 3,05‰. Z 
tohoto důvodu hlídka provedla převoz do 
protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě. 

Jsem ukázněný chodec?
Dle zákona o provozu na pozemních ko-

munikacích je chodec účastníkem provozu 
na pozemních komunikacích. Chodec se 
musí řídit pravidly, která jej ochraňují před 
nebezpečnými situacemi na silnicích. Ne-
uposlechnutím těchto pravidel se chodec 
vystavuje nebezpečí zranění a zároveň se 
dopouští přestupku, za který mu může být 
na místě uložena pokuta, v případě bloko-
vého řízení až do výše 2 000 korun.    
Mezi povinnosti chodce patří zejména: 
- Užívat především chodníku nebo stezky 
pro chodce. Kde není chodník nebo je-li ne-
schůdný, chodí se po levé krajnici nebo co 
nejblíže při levém okraji vozovky.
- Do 50 metrů od přechodu pro chodce jej 
užít k přecházení vozovky. Není-li přechod 
do 50 metrů, je dovoleno přejít vozovku 
mimo přechod, ale jen kolmo k její ose a 
dbát zvýšené opatrnosti.
- Chodec nemá absolutní přednost na pře-
chodu pro chodce.
- Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo 
jiné zábrany na vozovce.
- Chodec je povinen řídit se dopravními 
značkami a světelnou signalizací.

Tyto a další povinnosti chodců musí učit 
rodiče své děti od útlého věku. Je smutné, 
že často vidíme, jak se rodiče se svými dět-
mi pohybují po silnici, která je určena pro 
provoz vozidel, chodník je souběžně s touto 
komunikací a chodec jej nepoužije. Příkla-
dem je Doležalovo náměstí (u divadla), kde 
byl vybudován chodník pro chodce, ale ti jej 
neužívají a děti vodí místy, kde projíždějí vo-
zidla. Vzhledem k tomu, že stavební úpravy 
bývalé budovy školy ještě nejsou hotovy, je 
zde zvýšený provoz vozidel stavby a rodiče 
své děti, kromě jiného, vystavují velkému 
riziku úrazu.   

Apelujeme tedy na zdravý rozum a do-
držování daných pravidel. Život a zdraví 
máme jen jedno. 

 Preventisté MP

Městská policie 
informujeOd 16. února do 6. března 2016 se ve 

Výstavní síňi na Staré radnici můžete se-
tkat s tvorbou manželů Soni a Vladimíra 
Hejralových. Soňa Hejralová Horáčková 
vystudovala vysokou školu strojní a tex-
tilní. Později začala spolupracovat s Do-
mem kultury v Trutnově, kde na módních 
přehlídkách předváděla vlastní autorskou 
tvorbu. Po roce 1989 založila s Ludmi-
lou Brožovou značku MODU LISU. V roce 
2002 se potkala se šperkařem Vladimírem 
Hejralem. Ten začal podnikat již v roce 
1988. Hejral vyrábí převážně zlaté a stří-

brné šperky a snubní prsteny. Ve své firmě 
pořádal mezi lety 1994 - 2004 sympozia 
pro šperkařské výtvarníky, kde se vystří-
dalo na desítky českých a evropských 
výtvarníků, rovněž ze zámoří. Spolupráce 
těchto dvou výtvarníků časem nabrala 
na intenzitě, jejich kolekce jsou tvořeny 
šperky pro šaty a šaty pro šperky. Šperky 
jsou mnohdy zakomponovány přímo do 
šatů a tvoří jejich neoddělitelnou součást. 
Od roku 2003 je jejich jméno spojeno s 
významnou kulturní akcí Miss Vysočina.

 Marcela Lorencová

Kultura Žďár zve na výstavu Oděv a šperk

Na konci roku 2015 proběhl průzkum 
spokojenosti zaměstnanců městského 
zdravotnického zařízení. Jelikož z dotaz-
níků vzešlo pár zajímavých podnětů, byly 
v lednu 2016 uspořádány čtyři pracovní 
workshopy, kterých se zúčastnili všichni 
zaměstnanci. Průzkum navázal na pacient-
ské dotazování z roku 2015.

Nyní již máme sestavený Akční plán 
rozvoje naší organizace. Lidi a vše okolo 
nich, je jednou z důležitých priorit perso-
nální práce na poliklinice. Rozvoj jakékoli 
organizace je založen na rozhodnutí. V 
optimálním případě nejen na rozhodnutí 
vedení organizace. Děláme vše pro to, aby 

v cestě za rozvojem a zvyšující se kvalitou 
nalezli smysl také všichni naši zaměstnan-
ci.

Akční plán našeho zařízení se snaží na-
stínit všechny možnosti, které poliklinika v 
rámci rozvoje v tuto chvíli má. Jde o priori-
ty, které jsme schopni v horizontu roku za-
vézt či změnit. Již nyní začínáme pracovat 
na těchto oblastech rozvoje: oblast řízení, 
vztahy v organizaci, komunikace v organi-
zaci a vně organizace, osobní perspektiva, 
pracovní prostředí a hodnocení pracovní-
ho výkonu. Během celého roku nás čekají 
zajímavé semináře. Budeme rozvíjet tzv. 
měkké dovednosti, budeme se učit jednat 
asertivně nebo zdokonalovat naši práci na 
PC. V plánu je i společný team building.

Respekt k lidem, úcta, snaha a ochota 
pomoci, otevřená komunikace, anebo na-
příklad dlouhodobé budování atmosfé-
ry důvěry jsou těmi atributy organizace, 
které je člení na ty výborné, dobré, horší 
či špatné. Věřím, že Poliklinika Žďár nad 
Sázavou je již nyní vnímána, z pohledu 
těchto atributů, jako dobrá a na konci roku 
2016 jako výborná organizace!  

Lidi a vše okolo nich, je jednou z důležitých 
priorit personální práce na poliklinice

Od 26. ledna do 3. dubna 2016 může-
te v hlavní budově Regionálního muzea 
města Žďáru nad Sázavou na Tvrzi navští-
vit výstavu, věnovanou pětadvacátému 
výročí žďárské Společnosti historického 
šermu Flamberg. Vystaveny budou ukáz-
ky zbraní a zbroje, které šermíři používali 
a mnohdy ještě používají při svých vy-
stoupeních, fotografie z jejich bohaté his-
torie, a jak je u nás již tradicí, také něko-
lik drobností, které si budete moct sami 
vyzkoušet včetně návštěvníky oblíbené 
lukostřelby. Sledujte, prosím, internetové 
stránky muzea – v rámci výstavy se totiž 

můžete těšit na komentované prohlídky 
se členy Flambergu a také na jejich vy-
stoupení před budovou Tvrze. 

 Stanislav Mikule

Flamberg
Čtvrtstoletí žďárské společnosti historického šermu

Michal Hubert 
Zrůst
 
ředitel p. o. Poliklinika 
Žďár nad Sázavou, 
zastupitel města

Hlásím se na dvě školy. Do Nového Města na 
Moravě na všeobecné gymnázium a na zdravotní 
školu v Brně. Zajímám se o práci v zubní laborato-
ři, proto bych radši obstála u přijímacích zkoušek 
do Brna, ale i na gymnázium bych šla ráda. Na 
Festivalu vzdělávání mě zaujal právě novoměst-
ský gympl.

Hlásím se na průmyslovku tady ve Žďáře nad 
Sázavou, protože mě zajímají informační techno-
logie a na této škole je přímo obor, který se tímto 
tématem zabývá. Na festivalu vzdělávání mě zau-
jalo hned několik stánků, některé více, jiné méně, 
právě ten žďárské průmyslovky se mi opravdu 
líbil.

Vybrala jsem si školy v Praze a v Brně. V Brně 
se jedná o obor Informační služby a v Praze o 
Knihkupecké a nakladatelské činnosti. Vybrala 
jsem si tyto obory, protože nejsem technický typ, 
nemám ráda matematiku, ale miluji knihy. Při vý-
běru mi víc než Festival vzdělávání pomohla naše 
škola, konkrétně paní učitelka Kulhánková.

Adam Odvárka, 14 let Základní škola  Švermova 4

Martina Prosecká, 15 let Základní škola Komenského 6Dolores Kočárková, 14 let Základní škola Komenského 2

Alena Černá, 14                       Základní škola PalachovaMartin Vacek, 15 let Základní škola Palachova

Jindřich Dítě, 14 let Základní škola Komenského 2



Sociální služby
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Žďáráci píší do novin
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Koncem loňského roku proběhl v 
Domě klidného stáří na Okružní ulici 
slavnostní křest knihy Fejetony, kterou 
napsal obyvatel domova, pan Oldřich 
Zedníček. 

Pan Oldřich Zedníček se narodil 21. 9. 
1923 ve Březí nad Oslavou.  Společně s 
manželkou Irenou vychovali dceru Hanu. 
Pan Zedníček přišel do Domu klidného 
stáří 1. září 2010. Hned od počátku svého 
pobytu v Domově začal pravidelně přispí-
vat svými fejetony do Zpravodaje Domo-
va klidného stáří.

První fejeton se jmenoval Předvánoční 
lidové tradice a vyšel v prosinci 2010. Jak 

šel čas, fejetonů přibývalo a dceru pana 
Zedníčka napadlo vydat fejetony knižně. 
A tak vznikla krásná publikace obsahující 
29 fejetonů, které vtipně zachycují dnešní 
dobu a vycházejí z autorových bohatých 
životních zážitků a zkušeností.

Nezbývá než obdivovat nadšení, ener-
gii a optimismus. I přes pokročilý věk, pan 
Zedníček se v září 2016 dožije 93 let, je 
pořád v dobré duševní kondici, vyzařuje 
z něj pohoda a životní moudro může roz-
dávat.  Obyvatelé i zaměstnanci Domu 
klidného stáří přejí panu Zedníčkovi kro-
mě zdraví ještě mnoho tvůrčích let.

 Eva Josífková, 
 vedoucí Domu klidného stáří

V Domě klidného stáří pokřtili novou knihu fejetonů
Oldřich Zedníček, autor knihy Fejetony Foto: archiv

Blíží se 4. a 5. březen. To jsou dny, které 
byly stanoveny pro mezinárodní cvi-
čební akci postižených roztroušenou 
sklerózou. 

Roska Žďár nad Sázavou byla vybrána 
a zařazena mezi 16 Rosek z různých měst 
ČR, které se v březnu zúčastní cvičební-
ho maratonu s roztroušenou sklerózou 
MaRS 2016 s názvem Pro 16 tisíc. Výběr 
potvrzuje nejenom vyspělost žďárských 
cvičenců, ale také dokumentuje, že život 
postižených může být plnohodnotný. 

Cvičební dvacetičtyřhodinový ma-
raton organizuje nadační fond Impuls, 
který již 15 let podporuje a organizuje 
osvětu, pohybovou aktivitu, ale i terapii 
postižených roztroušenou sklerózou. Celá 

akce podněcuje tisíce postižených touto 
nemocí k větší tělesné aktivitě. 

Žďárskou Rosku při cvičení doplňí  cvi-
čenci klubu DIA, tělesně postižení, cvi-
čenci Univerza. Pro oživení a zpestření si 
mezi kolektivy přijde zacvičit také taneční 
skupina Džamila. Celkem se při maratonu 
vystřídá kolem 60 cvičenců. Bude se cvi-
čit v tělocvičně seniorů, a všichni kdo se o 
činnost postižených zajímají, jsou srdeč-
ně zváni. 

Zacvičíme si Či KUNG, TAJ ČI, čínské 
zdravotní cvičení, Feldenkris Pilátes a 
mnoho dalšího.

Záštitu nad březnovým maratonem ve 
Žďáře nad Sázavou převzal starosta města 
Zdeněk Navrátil.   Karel Kesner

Je to právě 20 let, co ve Žďáře nad Sáza-
vou vznikla akciová společnost DEL.

20 let společné práce, trvalého rozvoje, 
posouvání možností, hledání řešení různých 
problémů, kreativní práce, snahy přicházet 
s neotřelým. 20 let budování stabilní spo-
lečnosti působící doma i po celém světě. 20 
let, které jsme s našimi partnery, klíčovými 
zaměstnanci a zástupci města oslavili spo-
lečným setkáním.

Jsme společnost, která se vždy snažila ne-
stát na místě. Hledá nové příležitosti a výzvy. 
Je pro nás úspěchem, že v počtu více než 300 
zaměstnanců dokážeme fungovat v našem 
regionu a tím přispívat k jeho rozvoji. Cítíme 
odpovědnost a velmi rádi bychom i na dále 
v naší cestě pokračovali. V posledních 20 
letech jsme pomáhali oživovat kovárny, mo-
dernizovat válcovny, instalovat solární elek-
trárny, svařovat a stavět automobily, navrho-
vat unikátní pece, ovládat jaderné elektrárny 
a fúzní reaktory, automatizovat a robotizovat 
mnohé výrobní procesy. Námi projektovaná 
nebo vyráběná zařízení můžete najít téměř 
po celém světě. Pomáháme i s výzkumem 
a podílíme se na několika projektech, které 
do budoucna mohou změnit život každého 
z nás. Abychom mohli být i nadále inovativní 
a dělat, co umíme a co nás baví, potřebuje-
me další generaci techniků a kreativních lidí. 
Je pro nás velmi důležité podporovat jejich 
vzdělávání. Naše snaha propojit se s odbor-
nými školami a nadchnout mladé pro svět 
kolem nich nám dává smysl. Proto nabízíme 
stipendia a odměňujeme aktivitu a nadšení 
mladých lidí. Pro zajištění našich aktivit neu-
stále hledáme nové kolegy. 

 Společnost DEL a. s. 

DEL a.s. – 20 LET Roska Žďár finišuje!
Blíží se cvičební maraton

Muzikoterapie
Přijďte si poslechnout i vyzkoušet Hudební terapii s našim přednášejícím a prakti-
kem, Antonínem Kotačkou z Náměště nad Oslavou.

Možná byste pak, cestou hudby, pomohli i svým blízkým, například v léčbě Parkin-
sonovy choroby, po mozkových příhodách, při hyperaktivitě dětí a mládeže a jiných 
obtížích.

Tato léčebná metoda vznikla ze 17 leté spolupráce Paula Nordoffa a Clive Robbinsna 
(od r. 1958), původně navržena jako terapie pro děti s psychickým, fyzických, nebo vý-
vojovým postižením. 

Nordoff-Robbinsnova muzikoterapie je založen na přesvědčení, že každý může rea-
govat na hudbu, bez ohledu na své zdravotní postižení, například pomocí bicích  (per-
kusních) nástrojů, pravidelného rytmu a hlasitého počítání. Jedinečná vlastnost hudby 
může zlepšit komunikaci, zdraví a umožnit lidem tvořivě žít. Praktické využití metody, i 
její školící střediska, jsou po celém světě.  

K besedě se sejdeme ve čtvrtek 10. března 2016, od 17.00 hodin, v Husově kapli Círk-
ve československé husitské, Kopečná 13, ve Žďáře nad Sázavou. Vstupné je dobrovolné. 
Na přednášku, i malé pohoštění poté, vás za radu starších zve Milan Vostřel, farář Církve 
československé husitské.

 Milan Vostřel, farář Církve československé husitské

Rada města Žďár nad Sázavou vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pozice 

Manažer Strategického plánu sociálního začleňování
Pracovní poměr na plný pracovní úvazek na dobu  u r č i t o u  –  do 31. prosince 2018.
Předpokládaný nástup: duben - květen 2016

Platové podmínky: dle zákonů č. 262/2006 Sb., 222/2010 Sb., 564/2006 Sb., platové zařazení tř. 10
Základní odpovědnosti: Manažer Strategického plánu sociálního začleňování vytváří spolu s 
lokálním konzultantem Agentury pro sociální začleňování  Strategický plán sociálního začleňování 
města Žďár nad Sázavou, koordinuje činnost pracovních skupin, rozpracovává opatření k naplnění 
Strategického plánu a zpracovává a řídí projekty na vyhlášené programové výzvy.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte do 11. března 2016.
Adresa pro doručení přihlášky:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.
Obálku označte – Výběrové řízení – Manažer Strategického plánu sociálního začleňování

Informace uchazečům podá vedoucí sociálního odboru MěÚ Ing. Petr Krábek, telefon 566 688 320.
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Předpoklady pro účast ve výběrovém řízení
• Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání • praxe min. 3 roky • místní znalosti • orientace 
v oblasti integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit • orientace v oblasti dotačních programů • 
orientace v oblasti strategického plánování a řízení projektů • základní znalost organizace samosprávy 
a státní správy • velmi dobré komunikační dovednosti, odolnost proti stresu, asertivita a flexibilita 
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC • praxe v oblasti řízení projektů je výhodou • řidičský 
průkaz skupiny B – aktivní řidič

Způsob přihlášení do výběrového řízení
V  termínu odevzdaná  přihláška   obsahující:  • 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:
• profesní životopis (včetně kontaktních údajů – telefon + e-mailová adresa)
• motivační dopis, případné reference
• ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů

Výběrové řízení bude probíhat ve více kolech. Uchazeči budou pozváni a o dalším průběhu 
informováni vždy v předstihu na jimi uvedených e-mailových adresách.

Město zahájilo spolupráci 
s Agenturou pro sociální začleňování 

Vedení města se dlouhodobě snaží řešit 
složitou situaci ve Žďáře nad Sázavou 
3, a to zejména v takzvaných svobodár-
nách. Soužití obyvatel v domech bývá 
totiž mnohdy složité. V okolí domů je 
soustavně nepořádek a velký počet 
osob žijících v těchto domech je dlou-
hodobě nezaměstnaných. To může mít 
za následek nízké příjmy domácností, 
jejich zadlužování a zabředání do dlu-
hových pastí. Problémem je i chování 
dětí a mládeže z této lokality. 

Město na konci roku 2015 podalo při-
hlášku ke spolupráci s Agenturou pro soci-
ální začleňování v rámci Koordinovaného 
přístupu, aby využilo její zkušenosti z čin-
nosti v jiných městech a aby mohlo čerpat 

finanční prostředky ze strukturálních fon-
dů. „Monitorovací výbor Agentury vybral 
naše město ke spolupráci a spolupráce již 
začala,“ sdělil vedoucí sociálního odboru 
Petr Krábek. „Ve městě se pohybuje Lokální 
konzultant Agentury Martin Kahánek, který 
analyzuje současný stav. Jedná jak s orga-
nizacemi, tak s obyvateli z lokality,“ doplnil 
Krábek. Město již vypsalo výběrové řízení 
na pozici Manažera Strategického plánu 
sociálního začleňování, který by měl zpra-
covávat Strategický plán a opatření, která 
z něj vyplývají. Pro jejich řešení potom 
bude zpracovávat projekty k financování. 
„Věřím, že spolupráce s agenturou povede 
ke snadnějšímu financování projektů, které 
jsou pro naše město důležité,“ dodal Krá-
bek.  (red)

Linka pomoci 
Linka pomoci obětem kriminality a domácí-

ho násilí má číslo 116 006. Pracuje nonstop, je 
bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.  

Na telefonní linku 116 006 se může obrátit 
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to 
bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo ne-
byl oznámen. Volat mohou oběti různých forem 
násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je 
určena i obětem nedbalostních trestných činů, 
např. dopravních nehod. Provozovatel linky 
Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost 
prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i 
lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou 
stát obětí trestného činu a svou situaci potřebu-
jí konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby je realizován 
díky finanční podpoře Nadace Open Society 
Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, 
který je financován z Norských fondů.

Více informací naleznete na webových 
stránkách www.linka-pomoci.cz  (red)
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Kronika města Žďáru nad Sázavou

V únorovém čísle přinášíme opisy z Kroniky 
města Žďáru nad Sázavou roky 1956 a 1976. 

Rok 1956
Školství a kultura:
Ve Žďáře byl zaveden rozhlas po drátě. Větši-
na provozoven a obchodů se hned do tohoto 
skutečně pěkného poslechu zapojila. 
Ve Žďáře byla také otevřena kancelář Čedoku a 
sice v budově Státní spořitelny. 

Bylo sehráno 10 divadelních představení 
oblastního Horáckého divadla z Jihlavy. ZK 
Žďas hrál pro dospělé Kohoutovu Dobrou pí-
seň a UK Pozemních staveb Perly panny Sera-
fínky. Bylo pořádáno několik plesů a mládež 
měla během roku dost příležitosti vytančit 
se na veselicích a tanečních hodinách. Velmi 
zdárně se rozběhla činnost divadla hudby, 
které mělo 28 večerů. Loutkové divadlo mělo 
6 představení. Bylo pořádáno mnoho odbor-
ných přednášek, zdravotnických, technologic-
kých, cestopisných, zahrádkářů, večerní bese-
dy k MDŽ, výročí Jiřího Wolkera, Leninův večer 
aj. Také se vžily módní přehlídky a ženy bez 
věkového rozdílu mají o ně velký zájem. Byla 
obnovena po mnoha letech činnost pěvecké-
ho sboru SVATOPLUK, za úspěšného řízení di-
rigenta učitele Simona a získáno asi 70 členů 
smíšeného sboru.

Komunální služby: 
Komunálními službami byl zakoupen Kuka 

vůz na odvoz popela a smetků a popelnice k 
němu pro každý dům. Bylo to již velmi potřeba, 
poněvadž odvoz popela na otevřených vozích 
byl víc než nehygienický, jak pro zaměstnance, 
tak pro passanty na ulicích. Také byl zakoupen 
vůz na odvoz fekálií. Město těmito opatřeními 
získá jen na vzhledu a čistotě.

Statistická data:
V roce 1956 bylo v matrikách MNV včetně při-
dělených 12 obcí uzavřeno 106 sňatků. Ve Žďá-
ře se narodilo 231 dětí, 52 osoby zemřely. Stav 
obyvatelstva k 31.12.1956: 9 422 osob.

Rok 1976
Únorové zasedání:

V únorovém zasedání rady byla schvále-
na objednávka bronzového sousoší Vítězný 
únor podle modelu ak. Sochaře Vl. Večeři. Bylo 
uděleno čestné uznání 2. ZDŠ při příležitosti 
20.výročí otevření školy. Bylo doporučeno, aby 
Brdíčkův mlýn v Hamrech byl prodán Technic-
kému muzeu v Brně a aby byl zachován jako 
památka. Usneseno zajistit usnesení rady ONV 
k udělování odznaku „zasloužilý pracovník 
NV“. Dále zajistit přidělování bytů učitelů k 
jejich stabilizaci. Plénum schválilo rozpis pro-
vádějícího plánu rozvoje a rozpočtu města na 
rok 1976. Zřízeny byly rozpočtové organizace 
MěstNV: Rekreační a tělovýchovné zařízení a 
dále jako příspěvkové zařízení Městské kultur-
ní společenské středisko. Schválen jeho statut.

Stav a změny v počtu obyvatel:
Ke dni 1. 1. 1976 celkem 19 398 osob, z toho 
9 656 mužů a 9 742 žen, ke dni 31.12.1976 19 
856 osob, z toho  9 873 mužů a 9 983 žen. Pří-
růstek za rok 1976: 458, z toho 217 mužů  241 
žen. 
 opis: Marie Linhartová

Z historie města
Jihofrancouzští vinaři z Cairanne, roz-

šafní Gillové z belgického Flobecqu nebo 
dobrovolní hasiči z německého Schmöllnu. 
Ti všichni se sjedou letos v srpnu na Dny 
partnerství a společně zahájí podzimní Slav-
nosti jeřabin.

Ve dnech 17. – 21. srpna 2016 pořádá 
Žďár nad Sázavou tradiční setkání zástup-
ců našich tří partnerských měst. Společná 
setkání se v minulosti stala příležitostí po-
znat přátele z kulturně blízkých evropských 
zemí, vyzkoušet si v praxi znalosti jazyků a 
seznámit se s životem a každodenními sta-
rostmi obyvatel partnerských měst v Belgii, 
Francii a Německu. 

Pro hosty Dnů partnerství je připraven 
bohatý kulturní, sportovní a společenský 
program, do něhož bychom rádi zapojili 
také obyvatele Žďáru. Na jednotlivé akce 
vás pozveme v červnovém čísle Žďárského 
zpravodaje, již dnes bychom vám však chtě-
li nabídnout zajímavou příležitost stát se 
hostiteli některých účastníků Dnů partner-
ství. Stávající ubytovatelé si již z minulých 
let nesou dlouholetá vzájemná přátelství, 
a protože v letošním roce očekáváme větší 

počet účastníků, rádi bychom tuto příleži-
tost nabídli také dalším zájemcům. Ubyto-
vatelé se kromě noclehu starají pouze o sní-
dani pro ubytované hosty a společně s nimi 
stráví odpoledne v sobotu 26. srpna. Odmě-
nou jim je účast na společném programu a 
příležitost navštívit v budoucnosti některé z 
partnerských měst.

Zájemci se mohou přihlašovat do 31. 
března na e-mailové adrese Vaclav.Kostal@
zdarns.cz nebo i osobně u pana Václava 
Košťála v budově Městského úřadu. Těšíme 
se na spolupráci!

 Zbyněk Vintr, předseda komise 
 pro mezinárodní a regionální spolupráci

Rozšiřujeme řady ubytovatelů
Mimořádná příležitost seznámit se s životem v partnerských městech

4. PLESOHRÁTKY ZUŠ

Pořádá SRPDŠ a Základní umělecká škola Františka Drdly

sobota 27.2.2016 od 14.00 v sokolovně

Přijďte se pobavit. Vystoupí žáci oboru hudebního, 
tanečního a literárně dramatického.

Vstup ve společenském či maškarním oděvu vítán.
Všechny zamaskované osoby obdrží lístek
do tomboly zdarma.
Občerstvení zajištěno.

Telefon: 566 690 244  •  e-mail: zp@poliklinikazr.cz

Pondělí 07.00 - 17.00
Úterý  07.00 - 15.30
Středa  07.00 - 17.00
Čtvrtek 07.00 - 15.30
Pátek  07.00 - 12.00

Připravili jsme pro vás bohatý sortiment 
zdravotnických prostředků na 

POUKAZ i VOLNÝ PRODEJ.
www.zdravotnickeprostredkyzr.cz 
Udeřily mrazy? Nevadí, máme vše co 

potřebujete! Zimní boty, nesmeky 
na hole i obuv. 

Partnerská návštěva 2015 - Cairanne Foto: adl

Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni  
15. února 2016 celkem 21 497 občanů ČR 
přihlášených k trvalému pobytu. 
(Statistika: leden 2016 - 21 511, listopad 
2015 - 21 501, říjen 2015 - 21 503, září 2015 
- 21 496, leden 2015 - 21 629 občanů)

Děti narozené v listopadu 2015
(+ dodatečně v září a říjnu 2015)

Barbora Schwarzová 8. 9. ZR 1
Julie Pelánová    8.10. ZR 6
Mikuláš Kříž   2. 11. ZR 3
Klára Dočekalová   4. 11. ZR 4
Sára Gregorová   6. 11. ZR 3
Nina Čumplová    7. 11. ZR 6
Filip Chudovský    7. 11. ZR 5
Marek Maláč   9. 11. ZR 2
Petr Hutlas  13. 11. ZR 2
Tomáš Klusáček   14. 11. ZR 3
Jakub Neuman  20. 11. ZR 3
Monika Fišarová   22. 11. ZR 4
Anna Veselá   23. 11. ZR 4
Daniel Halamka  25. 11. ZR 6
Lucie Sedláková   25. 11. ZR 5
Michal Čuda    27. 11. ZR 6

Děti narozené v prosinci 2015

Erik Píbil    9. 12. ZR 2
Klára Smutná  13. 12. ZR 5
Adéla Koníčková  15. 12. ZR 1
Raul Klusáček  16. 12. ZR 2

Viktor Tamayo   18. 12. ZR 4
Natálie Bímová    20. 12. ZR 3
Jiří Bím    20. 12. ZR 3
Denisa Neubauerová   23. 12. ZR 7
Ema Červená   28. 12. ZR 6
Marek Vostrejš  28. 12. ZR 3
Pavel Gabriel   29. 12. Radonín

Životní jubilea v únoru 2016

Josef Trtík    8. 2. 80 let ZR 5
Růžena Kozlová   11. 2. 85 let ZR 1
Věra Bučková    12. 2. 80 let ZR 5
Vlasta Pelikánová   12. 2. 94 let ZR 1
František Němec  15. 2. 85 let ZR 2
Božena Pospíšilová 23. 2. 90 let ZR 1
Anežka Musilová   26. 2. 94 let ZR 1

Životní jubilea v březnu 2016

Josef Zaťko   1. 3. 85 let ZR 7
Anna Zichová    7. 3. 85 let ZR 4
Josef Mucha     7. 3. 91 let ZR 5
Věra Chaloupková   8. 3. 91 let ZR 5
Růžena Kolouchová 8. 3. 95 let ZR 3
Otakar Kovář   8. 3. 92 let ZR 1
Drahomíra Mičková  12. 3. 92 let ZR 4
Josef Mach  16. 3. 80 let ZR 7
Marie Jičínská  21. 3. 92 let ZR 3
Alois Chromý  21. 3. 90 let ZR 6
Bohumila Vejmělková 25. 3. 91 let ZR 3
Marta Stupková   28. 3. 80 let ZR 1
Josefa Krobová   29. 3. 90 let ZR 1

 Srdečně gratulujeme!



Změna programu vyhrazena.

DIVADLO v Městském divadle
úterý 23. února 2016, 16.00 hodin a 19.00 hodin
VÍKEND S BOHEM

čtvrtek 25. února 2016, 19.00 hodin
A DO PYŽAM!

úterý 1. března 2016, 18.00 hodin
Setkání s občany na téma Městské divadlo
Součástí setkání je i divadelní představení Sborovna

neděle 7. března 2016, 19.00 hodin
SEŽEŇTE MOZARTA!

úterý 22. března 2016, 19.00 hodin
DON QUIJOTE

DUCHOVNÍ AKCE
neděle 13. března 2016, 18.00 hodin
BOHOSLUŽBA V BATYSKAFU
kulturní centrum Batyskaf

středa 16. března 2016, 19.00-21.00 hodin
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

úterý 22. března 2016, 20.00 hodin
PAŠIJOVÁ HRA: Co se stalo s Ježíšem?
dětský areál na sídlišti Libušín

KONCERTY
středa 24. února 2016, 19.00 hodin
CHINASKI
Dům kultury

sobota 27. února 2016, 21.00 hodin
DISCONNEXION & JADA BAND
kulturní centrum Batyskaf

úterý 1. března 2016, 19.00 hodin
IVÁN GUTIÉRREZ & MADERA
Café U tety Hany

sobota 5. března 2016, 21.00 hodin
GONSOFUS (RU/HU)
kulturní centrum Batyskaf

sobota 12. března 2016, 21.00 hodin
DUKLA VOZOVNA & ROLLÁK
kulturní centrum Batysaf

pondělí 14. března 2016, 19.00 hodin
ANETA LANGEROVÁ
Městské divadlo

sobota 19. března 2016, 21.00 hodin
AUDIOBRAINZ DNB NIGHT
kulturní centrum Batysaf

PLESY v Domě kultury
pátek 26. února 2016, 19.00 hodin
PLES STŘEDNÍ ŠKOLY OBCHODNÍ A SLUŽEB SČMSD

sobota 27. února 2016, 14.00 hodin
4. PLESOHRÁTKY ZUŠ
sokolovna

sobota 27. února 2016, 20.00 hodin
PLES PKS HOLDING

pátek 4. března 2016, 19.00 hodin
PLES STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY N. MĚSTO NA MOR.

sobota 5. března 2016, 19.00 hodin
PLES BEATA RAJSKÁ V ŽITĚ

pátek 18. března 2016, 19.00 h
DISKOV - DISKOTÉKA

DĚTEM
neděle 28. února 2016, 15.00 hodin
KARNEVAL LETEM SVĚTEM S KAŠPÁRKEM
sál Active-SVČ, Horní 2

středa 9. března 2016, 9.00, 11.00, 14.00 hodin
čtvrtek 10. března 2016, 8.45 hodin
BEZPEČNĚ PŘES CESTU, PĚŠKY I NA KOLE
Městské divadlo

VZDĚLÁVACÍ AKCE
úterý 23. února 2016, 17.00 hodin
ROK 1968 A SRPNOVÁ INVAZE
Knihovna M. J. Sychry

pondělí 29. února 2016, 10.00 hodin
O VELIKONOCÍH (NE) TRADIČNĚ
Knihovna M. J. Sychry

úterý 8. a středa 9. března 2016, 19.00 hodin
CHYTRÝ KVÍZ - LIGOVÉ KOLO
kulturní centrum Batyskaf

sobota 12. března 2016, 10.00-12.00 hodin
LÉČENÍ PŘIROZENOU CESTOU  - informační přednáška
salonek hotelu Hajčman
www.bruno-groening.org/tsch

VÝSTAVY
úterý 16. února až neděle 6. března 2016
VLADIMÍR HEJRAL – šperky
SOŇA HORÁČKOVÁ HEJRALOVÁ – oděvy
úterý 8. března až neděle 3. dubna 2016
JAN HANUŠ – obrazy, PETR ŠEVČÍK – sochy
út – pá 10.00-12.00, 14.00-17.00; so, ne 14.00-17.00 hodin
výstavní síň Staré radnice

úterý 26. ledna až neděle 3. dubna 2016
FLAMBERG
út – ne 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00 hodin
Regionální muzeum na Tvrzi

úterý 2. února až úterý 15. března 2016
út – ne 9.00 až 17.00 hodin
DIKTATURA VERSUS NADĚJE
Zámek Žďár, Muzeum nové generace


