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Informační měsíčník města Žďár nad Sázavou. Do všech domácností zdarma.

Zaostřeno na Žďár 2016

Aktuality

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo v lednu 2016 první ročník celoroční fotografické
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 hlasováním na facebooku bojovat o titul Fotografie roku 2016. Z celkového počtu 24 fotografií
pak absolutního vítěze soutěže vybere odborná porota. Autor této fotografie bude odměněn hodnotnou cenou a jeho fotografie se objeví v únorovém čísle (roku 2017) Žďárského

zpravodaje na titulní straně. Autoři každé z nejúspěšnějších fotografií, které postoupí do finále,
obdrží od města Žďár nad Sázavou drobný dárek.

Vyhodnocení!
Téma III. Zaostřeno na svět dětí
V březnu bylo do soutěže zasláno 17 portrétních
fotografií dětí. Vítězkou třetího kola celoroční fotografické soutěže se stala Iveta Josková s celkovým
počtem 356 hlasů (Like, To se mi líbí). Gratulujeme!
Autorka vítězné fotografie byla odměněna dvěma
volnými vstupenkami do Kina Vysočina.

Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou
Josef Klement
místostarosta
města
Žďáru nad Sázavou

Téma IV. Zaostřeno na krásu v pohybu
(zasílejte do 8. května)

Své fotografie na soutěžní téma Krása v pohybu zasílejte ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě
na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do
předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2016
– duben. 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
fotografie ve Žďárském zpravodaji, na facebookovém profilu města a na webových stránkách města. Více informací, fotografická témata na celý rok
a pravidla 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

ve Žďáře nad Sázavou

ve dnech 16. a 24. května 2016
od 16.00 v budově ZUŠ.





Josef Klement,
místostarosta města
Žďáru nad Sázavou
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AKTUÁLNĚ: Proběhla tradiční jarní soutěž mladých cyklistů

ZUŠ Františka Drdly
vyhlašuje Talentové průzkumy
pro přijetí nových žáků
pro školní rok 2016 - 2017

Vážení spoluobčané,
jistě jsme se již všichni adaptovali na letní
čas a příjemně nás naladily delší dny vedoucí k létu. Ještě ale nějaký čas potrvá,
než nastane doba dovolených a prázdnin.
Před studenty a žáky stojí studijní finiš a
vrcholí přípravy na přijímací a maturitní
zkoušky, které se letos budou týkat několika stovek našich žáků a studentů. Město
sice není zřizovatelem středních škol (tím
je Kraj Vysočina), ale záleží mu na tom,
aby studijní výsledky a podmínky pro
studenty byly ideální a školy generovaly
mladé, talentované lidi s dobrým uplatněním v praxi či vyššímu studiu a hlavně trvalým vztahem k našemu městu. V
příštím měsíci budu informovat ředitele
středních škol o zájmu studentů založit si
studentský parlament, jehož podstatou

bude propagace vlastních studentských
projektů a přiblížení činnosti města formou pravidelných setkávání.
Zastupitelé na doporučení rady města
na svém posledním zasedání schválili pro
rok 2017 zavedení takzvané participativní položky rozpočtu. Občané města tak
se svými volenými zastupiteli mohou hlasováním rozhodnout o realizaci nejméně
čtyř projektů do celkové výše 600 tisíc
korun. Je to další signál aktivní spolupráce iniciovaný radou města, pro kterou je
důležitý nejen konkrétní námět občanů,
ale i možnost přímého financování vybraného projektu. Více informací o participativním rozpočtu naleznete v tomto čísle
zpravodaje na straně 10 a 11 a bude mu
věnováno i příští setkání s občany, které
je plánováno na úterý 3. května od 18.00
hodin ve velkém sále Domu dětí a mládeže na Horní ulici. Jste na ně srdečně zváni.
Závěrem mi dovolte popřát vám krásný zbytek dubnových dnů, a ač letos oba
květnové svátky vycházejí na víkend, věřím, že je strávíte podle svých představ.

Obsah

VŽDY V SOBOTU OD 8.00 DO 11.30.
21. KVĚTEN
18. ČERVEN
16. ČERVENEC
20. SRPEN
17. ZÁŘÍ

V oblastním kole DSMC absolvují
čtyřčlenná družstva čtyři soutěžní disciplíny v předem stanoveném pořadí. Družstva
soutěží ve dvou kategoriích, I. kategorie
dvě děvčata a dva chlapci s rokem narození 2004, 2005 nebo 2006 a II. kategorie
opět ve složení dvě děvčata a dva chlapci, ale tentokrát s rokem narození od roku
2000 do roku 2003. Výsledek družstva je
dán součtem trestných bodů jeho jednotlivých členů. Obsah jednotlivých disciplín odpovídá požadavkům na znalosti

a schopnosti žáků základních škol a navazuje na disciplíny základních kol DSMC a
výuku dopravní výchovy.
Ceny do soutěže věnovali krajský koordinátor BESIPu (většinou cyklistické doplňky), zdravotní pojišťovna Ministerstva
vnitra a město Žďár nad Sázavou. „Soutěž
se ve Žďáře pořádá odnepaměti. Vítězové
postupují do okresního kola, které se letos
koná v Novém Městě na Moravě, vítězové

okresního kola postupují do krajského kola,
následně je čeká celostátní kolo a nakonec
mezinárodní,“ sdělil vedoucí odboru dopravy městského úřadu Jaroslav Miklík.
V I. kategorii se na prvním místě umístilo
družstvo základní a mateřské školy Polnička. Ve II. kategorii pak první místo obsadil
tým základní a mateřské školy Radostín
nad Oslavou. 
(red)


Všichni účastníci dětské Dopravní soutěže mladých cyklistů 2016

Foto: adl
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15. ŘÍJEN
www.facebook.com/zdarskeft

Na dětském dopravním hřišti ve Žďáře
nad Sázavou proběhlo 14. dubna 2016
oblastní kolo dětské Dopravní soutěže
mladých cyklistů (DSMC). Soutěž byla
určena žákům základních škol, nebo
odpovídajících ročníků gymnázií v ORP
Žďár nad Sázavou. V letošním roce se
přihlásilo celkem padesát šest dětí, se
kterými na dopravní hřiště přišlo deset
pedagogických pracovníků. Pořadatelský tým tvořilo dvacet pět dobrovolníků.

Pořádá město Žďár nad Sázavou.
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PŘIJĎTE NA ÚVODNÍ SETKÁNÍ A ROZHODNĚTE,
KAM BUDE MĚSTO INVESTOVAT 600 TISÍC KORUN

TIVNĚ

Žďár nad Sázavou zavádí v rámci projektu Aktivně pro Žďár participativní rozpočet. Participativní rozpočet
umožňuje, aby se občané přímo zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. Úvodní informativní setkání
se uskuteční již v úterý 3. května 2016 od 18.00 hodin v sále Domu dětí a mládeže příspěvkové organizace
Active-SVČ na ulici Horní 2. Na úvodním setkání budou občané seznámeni s pravidly participativního rozpočtu.
Zajímá vás, jak se můžete zapojit? Na co se dají peníze z rozpočtu použít? Zajímá vás, co to participativní
rozpočet je a jak funguje? Tak to je toto informativní setkání přesně pro vás. Chcete nechat opravit lavičky?
Chybí vašim dětem na sídlišti houpačky? Zapojte se do projektu Aktivně pro Žďár a získejte na svůj projekt
peníze z participativního rozpočtu.

FANTAZII SE MEZE NEKLADOU,
TAK SE STAŇTE AKTIVNÍM ŽĎÁRÁKEM
A ZÍSKEJTE PENÍZE PRO SVŮJ PROJEKT.

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Zdeněk
Kulhánek

radní
a zastupitel města
Žďár nad Sázavou

Tak co je nového, paní Nováková?
Máme tu jaro. To vidím, a jak to souvisí s
radou?
Komu se lení, tomu se nezelení.
To říkám pořád. Sama jsem zvědavá, koho
vyberou na ty stromy a keře. K čemu? Ale,
říká se tomu „Údržba veřejné zeleně“, ale
podle mě jde stejně o to, aby to tu bylo
hezký. Moje řeč. A kdy to budeme vědět?
O prázdninách, to víte, chvilku to trvá. Jo,
pani, taky se budou bavit o tom, kdo se
nám bude starat o chodníky. To si budeme vykračovat! No hlavně, když si nebu-

deme tahat moc písku do baráku.
Tak se nám zase někdo bude šťourat v
náměstí!
Ale to je plánovaný, paní Nováková, to
víte, archeologové. Nebojte, v tom novým nic dělat nebudou. Aha, tak to je v
tom trojúhelníčku k Havlíčkovu náměstí?
A co tam chtějí ti chytrolíni nahoře? Opravit a prý taky stánky pro trhy. No však to
tady bylo potřeba, viďte?
Tak už nám to, paní Nováková, začíná.
A copak? Ale vypadá to, že se začne něco
dít na Klafaru. Říkají tomu Klafar III. To je
římsky, víte? To budou jako římský lázně?
Ne, zatím jenom cesty a chodníky, aby se
mohly stavět domy. Hmmm, domy, domy
a zase domy. Ale tentokrát, podržte se,
tam bude i park. Prý víc než dva hektary. To jsou filištróni, tam budeme chodit,
paní Nováková. A to není všechno, chystá
se nějaká schůze, že by si lidi jako sami
postavili dům s bytama. Má to takový
divný název, říkají tomu Baugruppe. No,
hlavně aby to nebyla nějaká sposťárna.

Ne paní Nováková, to je o stavění.
No právě.
A jak to bude teď ka s tou pohotovostí?
Tak nám chtěli zrušit pohotovost, paní
Nováková. Ale jděte. Kecy agentury JPP
(pozn. redakce - Jedna paní povídala).
Nic nezruší. Všechno pěkně funguje.
Ve všední den máte do pěti odpoledne
všechno zajištěný. Potom holt počkáte
do rána, a když to nepůjde, tak si zavoláte rychlou. Stejně to děláte i teď. No to
máte pravdu. A co o víkendu? V sobotu, v
neděli a o svátcích vás doktoři na poliklinice rádi ošetří.
Tak máme nového ředitele, paní Nováková.
Myslíte na trojce? A kdopak to je? Nějakej Kuttelwascher, Ivo. Aha, tak to mu
popřejeme hodně zdaru, že jo? To určitě.
A taky by měli poděkovat paní ředitelce,
Svobodový, Janě. No snad na to nezapomenou. Za to, co tam dokázala, si to
zaslouží, viďte?

Zdeněk Kulhánek

Gratulujeme!
V úterý 5. dubna 2016 předal Jean-Pierre
Asvazadourian, velvyslanec Francie v České
republice, v Buquoyském paláci insignie rytíře Řádu umění a literatury paní Marii Kinsky. Řád umění a literatury je francouzským
čestným vyznamenáním, které vzniklo 2.
května 1957. Uděluje je ministr kultury. Řád
umění a literatury se uděluje jako odměna
osobám, které se významně prosadily svou
činností v umělecké nebo literární oblasti či
významně přispěly k vlivu umění a literatury ve Francii a ve světě.

(red)
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Marie Kinsky a Jean-Pierre Asvazadourian 5. 4. 2016

Foto: Hugo Ben Simhon
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Představení komise rozvoje města a životního prostředí
Aleš Studený
předseda
komise rozvoje
města a životního
prostředí

Komise rozvoje města a životního prostředí je tradiční komisí, je iniciativním a
poradním orgánem rady města. V tomto volebním období pracuje neobvykle aktivně a
také velmi transparentně. Do dnešního dne
se komise stihla setkat vícekrát než stejná
komise za celé předešlé volební období. Na
stránkách komise můžete najít nejen všechny projednávané návrhy, ale také audiozáznamy ze všech jednání komise. Díky tomu
můžete vyslechnout celou diskuzi členů
komise směřující k závěrům, které následně
předkládá radě města k posouzení. Při komunikaci s radou města nám velmi pomáhá,
že garantem komise je přímo starosta města
Zdeněk Navrátil. Novým prvkem v práci komise jsou pracovní skupiny, které mohou být
sestaveny z aktivních občanů a odborníků za
účelem řešení konkrétního úkolu. Rada města tyto skupiny podporuje a jejich výstupy
nejsou ignorovány. Tyto skupiny pracují bez
nároku na odměnu. Díky tomu se do práce
komise mohla zapojit celá řada aktivních lidí
a jejich výstupy jsou velmi odborně zpracovány. Pokud bychom tyto úkoly zadávali
placeným konzultantům, tak by za ně město
muselo platit stovky tisíc korun. Pokusím se
popsat některé naše výsledky.

Park U Ivana – jedna z prvních pracovních
skupin vedená Luckou Zemanovou zpracovala připomínky k běžícímu projektu
Revitalizace parku U Ivana, který již nebylo
možné zastavit. Díky těmto připomínkám
se podařila celá řada zlepšení. Například je v
parku zachován centrální kruh kolem sochy
Ivana. Jsou použity žulové kostky na vstupech, aby je nevyplavovala voda a mnoho
dalšího. Pasportizace dřevin byla nahrazena
podrobnější inventarizací zeleně, která přinesla mnohem více informací o stavu dřevin
ve městě v jednom kroku. Tyto informace
poslouží odboru komunálních služeb k přesnějšímu plánování údržby zeleně ve městě.
Strategie města – tato pracovní skupina
analyzovala stav probíhající tvorby strategie
a navrhla její zastavení. Následně pomohla
sestavit nové zadání pro výběrové řízení a
vybrat nového dodavatele. Nastartovala tak
tvorbu nové otevřené strategie města, která
právě probíhá a do které se může každý občan města zapojit.
Koncepce architektonického dohledu –
pracovní skupina pod vedením Radka Studeného připravila velmi rozsáhlý odborný
dokument, jak by mělo město naší velikosti
řešit architektonický dohled. Na základě tohoto návrhu pak vznikla spolupráce s novým architektem našeho města Zbyňkem
Ryškou.
LepšíMísto.cz – pracovní skupina, kterou
vedl Jan Šedo, provedla analýzu trhu a vybrala nejvhodnější aplikaci na trhu. Zpracovala návrh, jak integrovat tuto aplikaci do
úřadu. Díky této aplikaci se již realizovala
celá řada změn na základě podnětů od občanů. Například zmizely některé garáže za

ského 2 a na budovu mateřské školy na ulici
Brodská. „Na každou budovu byla prozatím
umístěna jedna budka se třemi hnízdními dutinami. Umístění budek na zmíněné budovy
proběhlo 7. dubna 2016 a všichni doufáme, že
rorýsi, kteří k nám na přelomu dubna a května přiletí, je obsadí tak, jako budky na budově
městského úřadu. Za spolupráci při instalaci
budek děkujeme Územnímu odboru hasičského záchranného sboru ve Žďáře nad Sázavou,“
sdělil pracovník odboru životního prostředí
Ladislav Holeš. 
(red)

Instalace nových budek pro rorýse obecné

Klafar II – tým ve složení Roman Bukáček
a Martin Zezula zpracoval oponentní architektonický názor ke stávající studii další výstavby na Klafaru. Ten byl předložen radním
města k posouzení a umožnil jim vidět celou
problematiku v širším kontextu.
Nemotorová doprava – pracovní skupina
vedená Miloslavem Slámou, dlouhodobým
obhájcem pěší a cyklo-dopravy ve Žďáře,
zpracovala strategii nemotorové dopravy,
kterou následně schválila rada. Dnes již probíhají diskuze nad konkrétními změnami ve
městě.
Městská zeleň – na závěr asi nejaktivnější
skupina, ve které působí Jiří Hemza, Lucie
Zemanová, Tomáš Kamp, Ondřej Bystřický
a zástupci městského úřadu a která velmi
aktivně pomáhá s problémy týkajícími se
zeleně ve městě. Od začátku její činnosti již
proběhlo 12 jednání. Z jednání jsou pořizovány zápisy i audiozáznamy. Výstupem jsou
návrhy opatření předkládaná do komise rozvoje a dále do rady města.
Děkuji tímto všem, kteří nám pomáhají zlepAleš Studený
šovat město.

Zasedání komise rozvoje a živ. prostředí

Foto: adl

Upozornění

Město umístilo na své budovy další tři budky
pro rorýse obecné
Prvního dubna 2014 umístilo město Žďár
nad Sázavou na základě žádosti odboru
životního prostředí na budovu městského úřadu čtyři budky pro rorýse obecné.
Budky byly na budovu umístěny z důvodu snižování hnízdních možností rorýse
obecného, protože rorýsi hnízdí v našem
prostředí v dutinách, vývodech větracích
šachet a podobných stanovištích na stávajících výškových budovách. Tyto dutiny ale při dnešním trendu zateplování
budov zanikají.
Rorýsi již v roce 2014 obsadili šest hnízdních dutin z dvanácti, které tyto čtyři budky
nabízejí. V následujícím roce 2015 ale již bylo
rorýsi obsazeno minimálně deset těchto dutin a tím došlo k naplnění kapacity uměle
vytvořeného hnízdiště. Po tomto, skoro až
nečekaném úspěchu, město opětovně po
projednání s odborem životního prostředí
rozhodlo o umístění dalších tří hnízdních
budek pro rorýse obecné, a to na budovy
Základních škol Komenského 6 a Komen-

zimním stadionem, byly vyznačeny prostory
pro lepší otáčení vozidel na Libušíně atd.

Foto: ožp

Město Žďár nad Sázavou a společnost Skanska a.s. uzavřely dohodu o
využívání lesních cest a o vzájemné
spolupráci. Město umožní společnosti
Skanska a.s. a jejich dodavatelům využívat lesní cesty v katastru města Žďár
nad Sázavou a obci Žďár nad Sázavou.
Společnost Skanska a.s. se zavazuje, že
předá cesty, které využívala, v bezvadném stavu a zaplatí finanční náhradu v
případě, že dojde ze strany společnosti
nebo jejích dodavatelů k poškození lesních porostů. Dále bere na vědomí, že
nesmí ohrozit občany, kteří se v lesích
a na cestách pohybují, ani další stroje a
zařízení lesní techniky, které po cestách
jezdí. Společnost Skanska a.s. zajistí
průběžné opravy cest po dobu jejich
používání tak, aby byl umožněn průjezd osobních automobilů.

(red)
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Žďáráci se zapojují do projektu Aktivně pro Žďár
Projekt Aktivně pro Žďár je novým projektem žďárské radnice, který se snaží podpořit drobné aktivity zlepšující život obyvatel přímo tam, kde bydlí.
V minulých číslech Žďárského zpravodaje byli vyzváni všichni aktivní občané k
zapojení se do správy hřišť, a to ať už jako
garanti, starající se o údržbu hřišť, nebo patroni, kteří pomáhají konkrétním hřištím
finanční částkou. „V současné době
máme již sedm garantů hřišť a
také několik patronů, se kterými již konkrétně diskutujeme
podobu hřišť a nutné opravy,“
sdělila komunitní koordinátorka Radka Remarová. V případě, že máte zájem starat se
o hřiště v blízkosti vašeho bydliště, neváhejte kontaktovat právě
Radku Remarovou, která má celý projekt Aktivně pro Žďár ve své kompetenci.
„Novým garantům a patronům děkujeme za
zájem o své okolí a jejich aktivitu,“ doplnila
Radka Remarová. V dubnu proběhla médii

výzva Junioři seniorům. V rámci projektu
Aktivně pro Žďár byli vyzváni pedagogové,
kteří by měli zájem docházet se svými žáky
do Domu klidného stáří a věnovat svůj čas
seniorům, ať již četbou, procházkami
či povídáním. „Máme obrovskou
radost, že se přihlásila Jiřina Kalinová a spolu se svými žákyněmi
z gymnázia bude Dům klidného
stáří navštěvovat. Paní učitelce
velmi děkujeme,“ sdělila Radka
Remarová. Další aktivitou, kterou se chce radnice v projektu
Aktivně pro Žďár zabývat, jsou
lavičky v našem městě. „Nachází
se v okolí vašeho bydliště lavička, která
by zasloužila opravu či výměnu? Napadlo vás
místo, kde vám lavička schází? Je z nějakého
místa krásný rozhled do okolí? Zašlete nám
svůj tip do konce května na e-mailovou ad-

resu radka.remarova@zdarns.cz, do předmětu uveďte lavička,“ . Všechny zaslané tipy na
svém červnovém zasedání posoudí komise
rozvoje města a životního prostředí a přes
prázdniny pět vybraných tipů město realizuje.

Bedna se sportovním náčiním
Sportovní vybavení zde volně k zapůjčení! Tento nápis si od 1. května 2016 budou
moci občané opět přečíst na bedně se sportovním vybavením umístěné na Farských
humnech. Vedení města se již před rokem
rozhodlo oživit park na Farčatech umístěním několika herních prvků pro děti a
bednou se sportovním vybavením. Ta se do
parku díky projektu Aktivně pro Žďár vrátí
i v letošním roce. V případě, že máte doma
nějaké sportovní vybavení, které již nevyužíváte, přineste ho na Farská humna, třeba
ještě ostatním dobře poslouží. Více informací o projektu Aktivně pro Žďár naleznete na
webu města www.zdarns.cz(red)

Strategie rozvoje města míří do finále.
Město pomocí ankety vybírá vhodný slogan
Zpracování Strategie rozvoje města probíhá již tři čtvrtě roku. Až do 16. května
2016 mohou občané města svými hlasy
rozhodovat o novém sloganu města.
Dosud byla zpracována socioekonomická analýza současného stavu města tzv. Profil města, jehož součástí jsou také výsledky
dotazníkového šetření, které bylo realizováno mezi občany města, místními podnikateli a neziskovými organizacemi v průběhu
loňského roku. Zároveň proběhly takzvané
kulaté stoly, na kterých byly s občany diskutovány současné problémy a potřeby města. Od ledna 2016 ve spolupráci s pracovními skupinami, ve kterých jsou zastoupeni
odborníci na jednotlivá témata (doprava,
životní prostředí, školství, apod.), probíhají
práce na tvorbě Návrhové části strategie
- stanovení vize města, cílů a opatření k

dalšímu rozvoji Žďáru nad Sázavou. Finální
strategie by měla být hotová na konci června 2016. Její součástí bude také zpracovaný
Akční plán, který bude obsahovat seznam
projektových záměrů a aktivit plánovaných
k realizaci do roku 2020. Kompletní strategie bude představena občanům na závěrečném veřejném projednání v září 2016.
V souvislosti s přípravou Strategického
plánu města Žďáru nad Sázavou byla pracovními skupinami vytvořena vize města,
která vyjadřuje základní představu o jeho
budoucím rozvoji. Součástí strategického
plánu, resp. vize města, bude také tzv. slogan města (motto), který by měl v několika
slovech vystihnout charakter našeho města,
vztah k němu a jeho žádoucí rozvoj. Stanovení sloganu je velmi důležité, zejména pro
posílení marketingu města. Kvalitní a dobře
zvolený slogan a s tím spojená značka/logo

Hlasovací lístek - ANKETA
Vyber slogan našeho města
Žďár nad Sázavou – srdce Vysočiny
Žďár nad Sázavou – hvězda Vysočina
Jsem Žďár – Jsem domov
Křížkem označte slogan, kterému chcete
dát svůj hlas. Označit můžete vždy pouze jednu variantu. Anketní lístek lze odevzdat do hlasovacích uren rozmístěných
ve městě, v termínu od 25. dubna 2016 do
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16. května 2016. Anketu lze vyplnit ve stejném termínu také na internetu, na stránkách města. Každý občan by měl hlasovat
pouze jednou, aby byl výsledek co možná
nejvíce objektivní.
Hlasovací urny naleznete ve vestibulu
městského úřadu, na poliklinice a v Relaxačním centru. Na základě výsledků hlasování o konečném znění sloganu rozhodne
řídící skupina.

Žďáru může v mnoha případech zásadně
změnit životní podmínky obyvatel, zajistit příliv nových investorů a podpořit jeho
návštěvnost. Úspěšná značka může změnit
Žďár nad Sázavou na místo, kde lidé chtějí žít, bavit se a pracovat, což má výrazný
ekonomický přínos. Silná identita je také
zásadní v silné konkurenci ostatních měst
a regionů.

Vize města

„Jsem Žďár, Žďár nad Sázavou. Jsem město atraktivní a bezpečné, dobrý domov pro
spokojený rodinný život. Jsem inspirativním
prostředím pro tvůrčí práci. Jsem město přirozeně srostlé s okolní malebnou krajinou,
kde z náměstí vidíte les. Jsem město hrdých,
aktivních, vytrvalých a odvážných lidí, kteří
se hlásí ke svým tradicím. Ležím na křižovatce
Santiniho cest, kde geniální architekt nechal
vyrůst své jedinečné stavby. Jsem město, kde
chcete žít a kam se chcete vracet. Zkrátka nejlepší místo k životu.“
V průběhu zpracování strategického
plánu bylo navrhováno mnoho variant
znění sloganu města, na základě kterých
řídící skupina ve spolupráci s pracovními
skupinami vybrala tři varianty, o kterých
bude probíhat hlasování občanů.
Nyní máte možnost zapojit se do utváření identity města, a to prostřednictvím
anketního šetření, které probíhá od 5.
dubna 2016 do 16. května 2016. Hlasovat
můžete prostřednictvím tohoto čísla Žďárského zpravodaje, ale také na internetu, na
webových stránkách města. 
(red)
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Ve Žďáře vznikne vývojářské IT centrum
Na podzim loňského roku Žďár získal nového investora, firmu ComGate, která přivádí svým klientům nové zákazníky skrze
nabídku marketingových, logistických a platebních služeb. ComGate má i vlastní kontaktní centrum, pro jehož novou pobočku management loni vybral právě Žďár. Kromě toho se firma specializuje na IT, na projektech spolupracuje s velkými klienty,
například se skupinou ČEZ, společnostmi Vodafone, TMobile, O2 nebo Veolia Voda.

Martin Mrkos
radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou

„Velice nás těší, že firma se ve Žďáře rychle
etablovala a chce své kontaktní centrum nyní
rozšiřovat. Nejen díky flexibilním úvazkům je
to šance také pro lidi, kteří v našem regionu
hůře hledají uplatnění, např. matky s dětmi
nebo handicapovaní,“ sdělil radní Radek Zlesák. Vedle rozšiřování kontaktního centra
však firma pracuje na otevření vývojářského IT centra. „Pro Žďár je to jedinečná šance. Jednou z našich strategií na poli podpory
byznysu je diverzifikace - tedy zvyšování rozmanitosti oborů, ve kterých firmy podnikají.
Žďár má být živ nejen strojírenstvím, byť zde
má samozřejmě své tradiční a nenahraditelné
místo,“ vysvětlil radní Martin Mrkos. IT centrum je totiž možnost, jak natáhnout zpět
do Žďáru zejména vysokoškoláky, kteří po
studiu zůstávají v Praze nebo Brně. Firma
tu navíc nabízí platy srovnatelné s nastavením svých centrálních IT divizí v Praze
nebo Hradci Králové. „Ve Žďáře chceme IT
centrum i proto, že je zde výborná spolupráce s městem. Když jsme se na podzim rozhodovali, kam investici umístíme, Žďár vyhrál
i díky skvělému přístupu radnice,“ sdělila
Martina Šoupalová, marketingová ředitelka firmy. „Zájem nás těší, budeme se snažit
vyjít aktivitám investora maximálně vstříc.
To koneckonců platí i pro již etablované firmy a podnikatele. Dostatek kvalitních pracovních míst ve městě je podmínka pro jeho
rozvoj a fungování. Místních podnikatelů a
firem si velice vážíme a chceme jim v rámci
našich možností maximálně pomáhat v rozvoji,“ dodal Mrkos.

S Jakubem Ouhrabkou, ředitelem IT
divize společnosti ComGate, si o vývojářském centru ve Žďáře nad Sázavou
povídal radní Martin Mrkos. Rozhovor
přinášíme níže.
V současnosti v našem městě funguje
kontaktní centrum, kam stále nabíráte
nové operátory. Zdá se, že se vám tu daří.
Předpokládám, že je to důvodem, proč
jste se rozhodli u nás rozšířit působnost?
Jsem rád, že můžu potvrdit, co říkáte.
Po necelém půl roce lze říct, že se nám ve
Žďáře podařilo rozjet funkční kontaktní cen-

trum, kde se zaměstnanci starají o stále složitější projekty. Začali jsme proto uvažovat
o tom, že do Žďáru rozšíříme i naši vývojářskou divizi, aby naši klienti měli kompletní
podporu.
Jaké konkrétně máte s vývojářským IT
centrem ve Žďáře plány?
V současnosti už jsou plány vlastně realitou. Jsme schopni prakticky hned zaměstnat několik prvních kolegů na plný úvazek.
V IT se zabýváme vývojem software pro
platební brány, spotřebitelské soutěže,
věrnostní programy, e-commerce, logistiku
a call centrum. Aktivity vývojového centra
ve Žďáře budou totožné s prací našich stávajících IT divizí v Praze a Hradci Králové. IT
divize vyvíjí a spravuje interní systémy pro
všechna ostatní oddělení společnosti. Naší
velkou ambicí je nahradit tyto stávající systémy novými a to je i jeden z důvodů pro
vznik nového vývojářského centra.
Dokážete odhadnout, kolik IT specialistů budete do týmu potřebovat?
Do konce roku plánujeme vybudovat
tým čítající zhruba deset kolegů. Dovolím si
říct, že patříme ke stabilním společnostem,
takže věříme, že najdeme kolegy na kvalitní
dlouhodobou spolupráci. Hledáme zejména vývojáře a databázové specialisty.

Jaký profil kandidáta je pro vás zajímavý? Používáme technologie jako PHP, Yii,
Bootstrap, PostgreSQL, Linux nebo Git.
Hledáme programátory, kteří mají buď vysokoškolské vzdělání, nebo středoškolské s
praxí. Určitě je podmínkou znalost a zkušenost s PHP a SQL, pokud kandidát pracoval
s nějakým frameworkem, je to výhoda. Určitě potřebujeme kolegy, kteří budou sami
přemýšlet nad možnostmi řešení a budou
mít silné analytické myšlení. Nicméně pokud má člověk chuť pracovat, rádi mu pomůžeme naučit se, co bude třeba, cesta se
u lidí nadšených do nových projektů vždycky najde. Samozřejmě se nebráníme ani
práci s absolventy, u nich možnost naučit
se spoustu nového platí dvojnásob. Snažíme se vyjít vstříc, i co se týče flexibilnějšího
nastavení pracovního úvazku, takže určitě
není problém skloubit práci s příjemným
rodinným životem tady na Vysočině.

Na koho se zájemci mohou obracet? Jak
to vidíte s otevřením vývojového centra
časově?
Stačí poslat email na jan.jindra@comgate.cz a přiložit životopis. Jak jsem říkal,
podmínky jsou příznivé, odstartovat můžeme klidně hned. Prostory ve Žďáře jsou
zavedené, takže nestojíme před žádnou
organizační překážkou, která by rozjezdu
vývojového centra bránila. 
(red)

Baugruppe může být novou cestou
k levnějšímu bydlení i v našem městě
Stavění společných bytových domů (baugruppe) se v mnohých městech stala za posledních 10 let úspěšnou strategií podpory bytové politiky. Jednou z hlavních motivací stavění společných bytových domů je vynechání developera a získání cenově
výhodného bytu. Řada lidí staví rodinný dům, protože počítá s tím, že jej svépomocí
postaví levněji a jeho cena bude srovnatelná s novým bytem. Pokud ale postavíte společný bytový dům bez developera, můžete získat velký byt za mnohem výhodnějších
podmínek.
Ve Žďáře je řada lidí, která se odstěhovala, ale drží byty pro svoje děti anebo jako investici do budoucna. Toto chování šroubuje
ceny bytů do nereálných výšin. Cena nového bytu ve společném bytovém domě
může být až o 25 % nižší než nákup hotového bytu. Společný bytový dům také otevírá zcela nové možnost týkající se individuálního přístupu k projektu. Společný dům
stavíte vy, nikoliv developer, a proto přímo
jednáte s architektem, který může nový byt
i dům přizpůsobit vašim potřebám. Společný dům také umožňuje mít např. společnou
dílnu, střešní terasu, zahradu, hřiště.
Více informací naleznete na webové
stránce www.baugruppe.cz. Informace můžete ale získat také na květnovém setkání.

Informativní setkání v květnu

Přijďte na společné projednávání, kde
vystoupí Vlado Fialka a Marek Kopeć, kteří
mají praktické zkušenosti z několika takových projektů. Dozvíte se, jak založit baugruppe, jaká nastavit pravidla, jak plánovat
společný dům, jak sestavit rozpočet, jak řešit financování i jak realizovat stavbu. Žďár
nad Sázavou bude nabízet nové pozemky v
území Klafar II. Právě zde by mohl stát váš
nový společný bytový dům. Možná právě
na tomto veřejném projednávání najdete
podobně smýšlející lidi a třeba i své budoucí sousedy. Setkání proběhne 24. 5. 2016 v
16.30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu. Setkání organizuje komise rozvoje a životního prostředí. 
krž
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Byla zahájena oprava elektroinstalace budovy
městského úřadu

Rekonstrukci navazující části náměstí Republiky
zahájil zajišťovací archeologický výzkum

Od 7. dubna 2016 probíhá celková oprava elektroinstalace v budově Městského
úřadu na Žižkově ulici. Délka opravy se předpokládá do konce listopadu 2016. Důvodem realizace opravy je stáří a nedostatečná kapacita stávajících elektrických
rozvodů, které jsou již za horizontem životnosti užívání a které neodpovídají dnešním potřebám a způsobu využití objektu.

Po dokončení rekonstrukce centrální
části náměstí Republiky přijde na řadu
přestavba jeho dolní části.

Oprava bude postupovat po úsecích, tj.
po jednotlivých celých „půlpatrech“ budovy MěÚ. Tyto úseky budou po dobu opravy klientům a návštěvníkům úřadu nepřístupné. Ostatní části budovy budou běžně
přístupné a ve standardním provozu.
Práce budou po nezbytně nutnou dobu
probíhat i v částech hlavního schodiště
budovy. Proto žádáme klienty a návštěvníky úřadu, aby dbali zvýšené opatrnosti.
Pracovníci odborů MěÚ z aktuálně opravovaného úseku budou vždy po nezbytně
nutnou dobu přemístěni do náhradních

Upozornění
Upozorňujeme občany na rozmístění
dalších devíti červených kontejnerů
na drobné elektrozařízení a baterie od
kolektivního systému ASEKOL. Kontejnery jsou rozmístěny na všechna sídliště ve Žďáře nad Sázavou a do místních
částí, kde ještě chyběly.
Nová stanoviště jsou například: ulice
Libušínská u domu č. 16, U Táferny (u kontejnerů na tříděný odpad), ulice Libická (u
Orlovny), křižovatka Nerudova – Vančurova, ulice Rybářská u domu č. 4, křižovatka
Haškova – Chelčického (u kontejnerů na
tříděný odpad), ulice Jamborova – Pelikánova (u kontejnerů na tříděný odpad),
Mělkovice, Radonín.
Pro připomenutí uvádíme, co do červených kontejnerů lze ukládat a co nikoli. Do kontejnerů patří baterie a drobná
elektrozařízení (např. rádia, kalkulačky,
telefony, elektronické hračky, discmany,
drobná počítačová vybavení). Nevhazujte ale televize, monitory, zářivky, úsporné
žárovky, mikrovlnné trouby, vysavače,
ledničky, pračky apod. Kontejnery jsou
vyváženy jednou měsíčně a nyní jich ve
městě máme již 21 kusů. 
oks

Červené kontejnery na drobné elektrozařízení
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foto: oks

prostor. Náhradní prostory se nacházejí
ve 2. patře administrativní budovy Úřadu práce ČR (celní úřad) na ulici Komenského 1786/25, která sousedí s budovou
MěÚ. Pro jednodušší přístup mohou klienti a návštěvníci úřadu využít dočasně
obnovený průchod z budovy městského
úřadu do sousední budovy přes tzv. propojovací krček (přes chodbu odboru životního prostředí mezi 3. a 4. patrem) – viz
mapka. Aktuální informace naleznete na
www.zdarns.cz a v případě potřeby vám
je poskytnou také pracovnice informační

Mapa pro lepší orientaci v budově MěÚ

foto: archiv

kanceláře při vstupu do budovy MěÚ. V
průběhu dubna budou prováděny práce v
levé části 4. patra budovy, v květnu se rekonstrukce přesune do pravé části 3. patra.
Předpokládaný harmonogram prací naleznete rovněž na webových stránkách města. Děkujeme za pochopení a trpělivost! 

Tomáš Drdla

O tom, že při revitalizaci centra města
se bude po Havlíčkově náměstí a náměstí
Republiky pokračovat rekonstrukcí povrchů v prostoru od budovy ČSOB k Havlíčkovu náměstí, rozhodla rada města
již v dubnu 2014. Původně měl být tento
prostor řešen spolu s celou plochou podél obchodních domů na vedlejší straně
ulice jako jedna etapa. Rada města tehdy
reagovala na podněty občanů, kteří požadovali dokončení prostoru navazujícího
na náměstí Republiky. A tak byla tato akce

Uzavírka silnice způsobí změny ve vedení MHD
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb informuje, že v důsledku
reklamační opravy silnice I/19 v úseku od světelně řízené křižovatky u OC Convent po
novou křižovatku u Mělkovic dojde k úplné uzavírce tohoto úseku, a to v termínu od 24.
dubna 2016 do 1. května 2016 včetně a s tím i ke změnám ve vedení MHD.
Vzhledem k nejistému průběhu harmonogramu prací, složité dopravní situaci ve městě a dalším provozním okolnostem, dochází ke zrušení některých uvedených zastávek.
Žádáme především obyvatele sídliště Vodojem, aby tuto skutečnost vzali na vědomí a připravili se na ni. Sídliště bude pro osobní automobily přístupné dle průběhu prací buď přes
ulici Novoměstská ve směru od Conventu, nebo ve směru od Mělkovic. V době pokládky
povrchu v prostoru křižovatky ulice Jamborova a silnice I/19 dojde na dobu nezbytně
nutnou (cca 2 hodiny) k úplné uzavírce sídliště. Tuto skutečnost oznámí dodavatel stavby
na vjezdu do sídliště. Přesný průběh prací a s tím související dopravní obsluha závisí na
dodavateli stavby. Proto doporučujeme sledovat webové stránky města a vylepené informace na rušených zastávkách. Děkujeme za pochopení.

Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

Město buduje supehnízda na třídění odpadů
Naší dlouholetou snahou je zlepšit a
usnadnit občanům třídění odpadů. Chceme soustředit kontejnery na všechny sbírané komodity v našem městě a postupně vybudovat tzv. superhnízda.
V dubnu do města přibylo dalších 9 červených kontejnerů od ASEKOLu na použité
elektro. Také, jak jsme již dříve uvedli, začínáme třídit novou komoditu, kterou jsou
použité oleje a tuky z domácností. Tyto odpady velmi zatěžují kanalizaci, ale naopak
mohou být dobře využity v místní bioplynové stanici. Po dodání (dle informace to
bude na přelomu dubna a května) speciálních stojanů budou tyto nádoby instalovány na níže uvedená stanoviště. Návod na třídění olejů je zcela jednoduchý: použitý olej
přelijte do plastové láhve a pevně uzavřete.
Tuto láhev vhoďíte do označené popelnice
na některém ze superhnízd. Superhnízda naleznete na těchto místech ve městě:
Veselská u MŠ, Dolní u Liosu, Libušínská u

Domu s pečovatelskou službou, Bezručova – U Pily, Vejmluvova – Srázná, U Táferny,
Brodská u MHD, Klafar u Orlovny, Neumannova u tržnice, Bratří Čapků u obchodu, KD
Vysočany, Vnitřní u obchodu, Haškova u č. 2,
Nádražní 35 -37, Palachova – 1. stanoviště,
Vodojem – točna, Mělkovice, Veselíčko, Stržanov, Radonín.
V průběhu dubna proběhl jarní úklid
města. Děkujeme všem občanům za úklid
veřejných prostranství v blízkosti jejich
domů.
Při první části jarního úklidu, svozu nebezpečných odpadů, bylo odevzdáno 11
televizorů, 4 monitory, 4 chladničky, 8 ždímaček, 5 konvic, 5 žehliček, 6 vysavačů, 4
vrtačky, 6 zářivek, 520 kg barev a obalů, 28
pneumatik a dalších 23 kusů ostatního elektra. Následovala další část jarního úklidu, a
to svoz objemného odpadu a odpadu ze
zeleně (do uzávěrky Žďárského zpravodaje
nebyla druhá část úklidu vyhodnocena).

Miluše Kozáková, oks

Vizualizace plánované rekonstrukce

foto: archiv

Smetanova ulice
aktuálně
Od loňského roku ve městě probíhá rekonstrukce inženýrských sítí a oprava
povrchů ve frekventované ulici Smetanova, a to od křižovatky u obchodního
domu Convent po křižovatku u parku U
Ivana. Akce se skládá ze dvou samostatných staveb dvou různých investorů.
Do 13. května 2016 by měla být dokončena rekonstrukce vodovodu a splaškové
kanalizace na ulici Smetanova. Dodavatelem stavby pro Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko je firma T.M.V. Bystřice nad Pernštejnem. Celková cena stavby dosahuje 6,7
milionů korun a město na ni přispívá 30 %,
tedy 1,9 milionů korun.
V současné době je před podpisem
smlouva mezi městem a dodavatelem
stavby pro navazující rekonstrukci povrchů, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, kterou bude provádět město Žďár
nad Sázavou. Celková cena stavby města
je 12,4 milionů korun bez DPH a termín
realizace do devadesáti dnů. Pokud dojde k ukončení rekonstrukce kanalizace a
vodovodu do 13. května 2016, měl by se
normální život vrátit do Smetanovy ulice
do 15. srpna 2016. 
(red)

předřazena, jak etapě pěší zóny, tak i etapě podél obchodních domů.
Úkolem rekonstrukce tohoto prostoru je oprava povrchů, která by navázala
materiálově i ideově na již proběhlé rekonstrukce Havlíčkova náměstí a náměstí
Republiky. Doplnění zeleně, umístění přípojných bodů pro organizování trhů, nový
mobiliář, veřejné osvětlení a samozřejmě
tomu předcházející rekonstrukce inženýrských sítí. „Jedním z našich požadavků
bylo, aby byly v prostoru umístěny alespoň
dvě šachty s podzemním rozvaděčem a zásuvkovou kombinací, aby se zde daly mezi
novou výsadbu případně umístit stánky pro
trhy nebo pořádat kulturní akce,“ sdělil vedoucí odboru komunálních služeb Jaroslav Kadlec.
V současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby a byla uzavřena dohoda o provedení záchranného
archeologického výzkumu. Ten zahájila
archeologická společnost Pueblo, Praha
pod vedením Pavla Huštáka v úterý 19.
dubna. Zjišťovací archeologický výzkumu,
prokáže, jak velký rozsah výzkumu bude v
těchto místech nutný. Konečný harmono-

Návrh plastiky muže se síťovkou.

foto: archiv

gram stavby bude znám po vyhodnocení
zjišťovacího archeologického výzkumu a
výběru dodavatele stavby. Předpokládané náklady stavby jsou přibližně 12 milionů korun.
Součástí stavby je drátěná plastika věnovaná tradici síťování. Autorem plastiky
o jejímž vzhledu rozhodli občané města
v anketě již minulý rok, je akademický
sochař Jiří Plieštik. Více než sto dvacet
respondentů se v loňském roce v anketě
žďárské radnice vyjádřilo pro to, aby byla
ve městě připomenuta tradice síťování,
devět bylo proti. S největším zájmem se
setkala myšlenka instalovat v dolní části
náměstí Republiky sochu sedícího muže
se síťovkou. 
orup

Blíží se tradiční žďárská pouť
Od 13. do 15. května 2016 ve městě
opět proběhne tradiční žďárská pouť
se stovkou atrakcí a množstvím nejrůznějších stánků.

areálu stadionu, tak na poutním místě na
Zelené hoře, jejich použití bude zdarma,
samozřejmostí je průběžný servis. Návštěvníkům budou k dispozici také veřejné
toalety v budově zimního stadionu.

„Návštěvníci zde najdou svoje oblíbené
atrakce z dřívějška, jako visutý kolotoč, EXTREM-BOOSTER, adrenalinové atrakce katapult či FACTOR X, ti menší pak například
tradiční labutě, Aquabumper (vodní čluny),
Aquazorbing (koule na vodě), strašidelný
zámek, dětské jízdárny s poníky aj.,“ sdělila
pracovnice odboru komunálních služeb
Marie Šustrová.
Organizaci žďárské pouti zabezpečuje každoročně odbor komunálních služeb městského úřadu. O výběru stánků a
atrakcí se jednalo již od konce loňského
roku. Konečný výběr atrakcí proběhl koncem března 2016. Kancelář pořadatelů
bude jako každý rok ve vchodu zimního
stadionu a od pátečního odpoledne v ní
bude stále někdo přítomen. Spolupráce s
městskou policií funguje jak při najíždění atrakcí, tak v průběhu poutě samotné.
Úklidová firma bude zajišťovat každodenní úklid celého areálu poutě, firma ODAS
zajistí rozmístění a vyvážení kontejnerů na
odpad. Mobilní WC budou umístěny jak v

Harmonogram provozu atrakcí
V úterý 10. 5. 2016 do 20.00 hodin, zcela bez ozvučení. Ve středu 11. 5. 2016 do
20.00 hodin, bez hudby (povoleny jsou
pouze krátké zvukové zkoušky při instalaci
– až od 14.30 hod.). Ve čtvrtek 12. 5. 2016
s hudbou od 14.30 do 19.00 hod., poté
bez hudby do 20.30. V pátek a v sobotu s
hudbou do 21.30 hod.,(v pátek až od 14.00
hodin), poté bez hudby do 24.00 hodin. V
neděli s hudbou do 19.00, bez hudby do
21.00 hodin. Pouťová zábava se v letošním
roce konat nebude. 
oks

Tradiční žďárská květnová pouť

foto: archiv
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Aktivně pro Žďár

Jak se mohu do projektu participace zapojit?

Občané města mají ve svých rukou
600 tisíc z městského rozpočtu

1. Přemýšlej o projektu

Hřiště, lavičky, park? Navrhněte a rozhodněte sami
Žďár nad Sázavou zavádí v rámci projektu Aktivně pro Žďár participativní rozpočet. Zastupitelé takto rozhodli na svém zasedání v poslední březnový den roku
2016. Na projekty občanů vyčlenili pro rok 2017 600 tisíc korun.
Úřední řečí je participativní rozpočet
prvkem přímé demokracie, v rámci kterého mohou obyvatelé rozhodovat o využití části rozpočtu na konkrétní projekty,
které též sami navrhnou a představí. Co
ale znamená participativní rozpočet v
praxi? Lidé žijící ve Žďáře nad Sázavou
mohou nově sami navrhnout, ale i rozhodnout, co a kde chtějí na veřejném
pozemku realizovat, vybudovat, vylepšit
či opravit. Nové lavičky v parku, oprava
pískoviště, vybudování dětského hřiště,
fantazii se meze nekladou.
Jako otevřená radnice se Žďár nad
Sázavou snaží s obyvateli spolupraco-

vat dlouhodobě. Participativní rozpočet
umožňuje, aby se občané přímo zapojili
do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu,
obyvatelé pak podávají návrhy, co by se
za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. „Pro pilotní ročník participativního rozpočtování ve Žďáře jsme z
rozpočtu města vyčlenili poměrně malou
sumu, která se ale podle zájmu veřejnosti
může v nadcházejících letech dále navyšovat. Nicméně lidé budou rozhodovat přímo, bez vlivu volených zastupitelů,“ sdělil
starosta města Zdeněk Navrátil. „Městský
úřad celý proces servisně zajistí a prověří

Aktivně pro Žďár

všechny došlé návrhy, ale o věci nerozhoduje,“ doplnil Navrátil.
Při tvorbě konkrétních návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na
lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich
diskutují o tom, co a jak chtějí ve své obci
změnit. První takové setkání se uskuteční již 3. května 2016 v sále Domu dětí a
mládeže, Active-SVČ Horní 2. Pozvánku
na toto první informativní setkání naleznete v tomto čísle zpravodaje na straně
4. Společné návrhy pak občané předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové
hlasování o tom, které návrhy obyvatel
má obec realizovat. Své návrhy mohou
lidé podávat od 6. června do 10. července
2016.

Aktivně pro Žďár - participativní rozpočet

Máte-li zájem se do projektu zapojit,
začněte již nyní promýšlet svůj nápad na
návrh a prostudujte si potřebné informace.
Pro představu, jak má být formulář pro přihlášení návrhu zpracován a co má obsahovat, je na webu města dostupný ke stažení
příkladově zpracovaný vzor. Vzor si lze rovněž vyzvednout u komunitní koordinátorky
Radky Remarové na MěÚ, ta se stala také
koordinátorkou projektu participativního
rozpočtu.
Svůj návrh budete moci podat od 6.
června 2016 do 10. července 2016, a to jak
papírově na podatelně úřadu, tak i elektronicky na e-mail: aktivneprozdar@zdarns.cz

co máte dělat, ptejte se nás! Své dotazy
můžete pokládat koordinátorce projektu
prostřednictvím e-mailu aktivneprozdar@
zdarns.cz nebo na tel. čísle 778744303. Pro
zájemce také chystáme v květnu sadu čtyř
veřejných setkání k představení pravidel i
smyslu projektu Aktivně pro Žďár – participativní rozpočet a diskusi nad rolí navrhovatelů a jejich úkoly. Bližší informace k setkáním najdete na webových stránkách města.
Také doporučujeme, abyste se o svých
nápadech bavili s lidmi ze svého okolí – se
sousedy, kamarády, známými, na ulici i na
internetu. Jejich pohled vám může pomoci jak při zpracování návrhu, tak i k získání
podpory v rámci veřejného hlasování.

2. Ověř si

4. Sepiš návrh

Návrhy mají řešit úpravy veřejných prostor v majetku města či ve správě města.
Proto si prostřednictvím internetu nebo na
úřadě ověřte, zda místo, které chcete změnit, tuto podmínku splňuje.

3. Seznam se, ptej se a diskutuj

Nejste-li si jistí, že chápete správně,

Zeptali jsme se starosty města Zdeňka Navrátila
Zdeněk
Navrátil

starosta města
Žďáru nad Sázavou

V březnu 2016 vyhradila
žďárská radnice 600 tisíc
korun

V květnu 2016 přijdou
obyvatelé města se svými projekty

Do 10. července mohou
obyvatelé písemně odevzdávat své návrhy

V srpnu a září budou
projekty zkontrolovány
úřadem a představeny
veřejnosti

Důležitou součástí participativního rozpočtu
jsou veřejná setkání a debaty o návrzích
„Cílem participativního rozpočtu není jen
přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy
o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout
obyvatele do dialogu o utváření místa, kde
žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i
jak se mohou na tvoření města podílet, ale
naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat,“ sdělil Vojtěch Černý z
obecně prospěšné společnosti Agora CE,
která na projektu participativního rozpočtu se žďárskou radnicí spolupracuje. „Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou
veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž
mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci,“
doplnil Černý.
Své návrhy mohou lidé podávat od 6.
června do 10. července 2016. Následně
proběhne formální kontrola všech zasla10

ných projektů a budou zveřejněny krátké
anotace všech projektů. Začátkem září letošního roku by mělo proběhnout veřejné
diskuzní setkání, kde budou občané seznámeni s projekty a způsobem hlasování,
které bude následně probíhat v průběhu
celého měsíce listopadu. Hlasování obyvatel o jednotlivých návrzích proběhne jak
elektronicky na webových stránkách, tak
i fyzicky pomocí Žďárského zpravodaje a
hlasovacích uren na obvyklých místech ve
městě. Vždy však bude nutné potvrdit své
hlasy pomocí SMS. Každý hlasující bude
moci udělit 2 pozitivní hlasy a 1 hlas negativní. Zvítězí projekty, které se budou místním lidem nejvíce líbit, budou jim připadat
nejdůležitější a získají největší počet hlasů.
Jakmile budou známy výsledky hlasování, pustí se radnice do realizace vítězných
návrhů. Více informací naleznete na webu
města www.zdarns.cz (pokračování na straně 11)

V listopadu proběhne
hlasování obyvatel města o nejlepších návrzích

V roce 2017 radnice vítězné návrhy zrealizuje

Pravidla pro
podávání námětů
• Náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout 150
tisíc Kč, a to včetně DPH a nákladů souvisejících s
realizací (např. náklady na zpracování projektové
dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat a pod.).
• Návrh musí být realizován na území města Žďáru nad Sázavou. Jedná-li se o technickou realizaci
či úpravu prostor, musí být návrh umístěn buď
přímo na pozemcích města, nebo musí být předem zajištěn písemný souhlas majitele pozemku.
• Návrh musí obsahovat podklady/informace pro
posouzení možnosti realizace návrhu.
Návrh musí být zpracovaný v písemné podobě.
• Projekt musí být realizovatelný do konce roku
2017.
• Navrhovatelem může být pouze obyvatel města
Žďár nad Sázavou starší 18 let, který je občanem
České republiky nebo zde má hlášen trvalý pobyt.
• Návrh musí být podpořen alespoň 15 podpisy
obyvatel města Žďáru nad Sázavou.

Při tvorbě návrhu věnujte pozornost
dodržení pravidel pro jeho podání a tomu,
abyste úřadu poskytli co nejvíce informací
k posouzení jeho proveditelnosti. Nemusíte
předložit hotovou projektovou dokumentaci, tu nechá zpracovat úřad, pokud to povaha navrhované investice bude vyžadovat.
Vy jen musíte v rámci stanovení předpo-

Proč se pro participativní rozpočet rozhodl právě Žďár nad Sázavou?
Jednou z priorit vedení města je dlouhodobě posilovat otevřenost a transparentnost
úřadu a možnosti občanů města zapojit se do
jeho správy. Participativní rozpočet je jedním
z nástrojů, které umožňují záměr konkrétní
skupiny obyvatel navrhnout a prosadit k realizaci, aniž by do toho měli co mluvit volení
zastupitelé.
Nezdá se Vám 600 tisíc málo vzhledem k
rozpočtu, jaký má Žďár nad Sázavou?
Při volbě částky jsme vycházeli ze zkušenosti pražské městské části Zbraslav, která je
co do velikosti i struktury města hodně podobná Žďáru. Stejně jako ve Zbraslavi však i my
počítáme s tím, že pokud se letošní kolo výběru projektů do rozpočtu povede, v budoucnu
bychom částku navýšili. Jde nám nyní o to,
tento model pilotně ověřit.
Co vše mohu jako občan navrhnout?
Svým způsobem cokoliv, co by podle Vás
mělo být přínosné pro naše město. Projekty
mohou směřovat do rozvoje či obnovy veřejných prostranství a městských budov, do
oblasti úprav zeleně či opatření v dopravě.

Participativní rozpočet může podpořit také
kulturní, sportovní či volnočasové akce. Peníze mohou občané nasměřovat například
do oblasti bezpečnosti, zdravotnictví či sociálních služeb. Vždy by mělo však jít o časově
ohraničený projekt, který bude možno realizovat v roce 2017, bude mít maximální rozpočet
150 tisíc korun a získá podporu minimálně
15 spoluobčanů. Přesné podmínky najdete
samozřejmě na webu, nebo se je dozvíte na
sousedských setkáních. Podporu tak můžou
vedle sebe dostat například posilovací stroje
v parku, nové invalidní vozíky v zařízení sociálních služeb a Santiniho barokní festival.
Záležet ovšem bude především na tom, co si
vyberou sami občané v anketě.
Jak mám zjistit finanční náklady na provedení návrhu a proč se mám touto otázkou zabývat?
Projekty mají finanční omezení 150 tisíc korun. Chceme, aby v roce 2017 byly realizovány
za nachystaných 600 tisíc minimálně 4 projekty. Po předkladatelích nikdo nebude chtít,
aby návrhy byly doplněny přesným stavebním
rozpočtem, přesto je nutné, aby předkladatelé
měli finance alespoň rámcově spočítané. Při
procesu posouzení realizovatelnosti se následně finanční nákladnost projektu ověřuje
a pak by se zbytečně stávalo, že návrh musí
být vyřazen, nebo za pochodu upravován
tak, aby splnil daná kritéria. Nevylučujeme
však situaci, kdy se podaný námět bude líbit
natolik, že si jej město zařadí do „ klasických“
položek rozpočtu a bude jej realizovat samo
zcela mimo tuto aktivitu. Ve městech, kterými
se inspirujeme, se to už v minulosti stalo.

kládaných nákladů brát v potaz i případné
náklady na její pořízení. Na tvorbu a podání
návrhu budete mít čas do 17.00 hodin dne
24. září 2016. Po celou tuto dobu vám budou plně k dispozici webové stránky projektu, na které budeme průběžně doplňovat
informace, a koordinátorka projektu, která
vám ochotně odpoví na vaše dotazy.

5. Představ svůj nápad ostatním

O realizaci projektů budou ve veřejné anketě rozhodovat sami obyvatelé, a proto je
potřeba mezi nimi pro svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše návrhy zveřejníme
na webu a ve Žďárském zpravodaji. Dostanou prostor na veřejné diskuzi 7. září, která se uskuteční ve velké zasedací místnosti
MěÚ. Zde budete mít možnost představit
vaše projekty veřejnosti a obhájit si je. Ale
to pro jejich úspěch nemusí stačit. Využijte
všechny možné způsoby, jak dát ostatním
obyvatelům Žďáru nad Sázavou vědět,
proč by měli hlasovat právě pro váš nápad
– mluvte o něm, přesvědčujte, využijte sociální média i sousedské vztahy.


PŘIJĎTE NA
INFORMATIVNÍ
SETKÁNÍ
Pro zájemce o projekt Aktivně pro Žďár
– participativní rozpočet chystáme v
květnu čtyři informativní setkání. První z
nich se uskuteční v úterý 3. května 2016
od 18.00 hodin v sále Domu dětí a mládeže v ulici Horní 2. Hlavním cílem tohoto
setkání bude seznámit občany města s
participativním rozpočtem a představit
občanům nové možnosti, které jim nabízí. První setkání proběhne ve spolupráci
se společností Agora CE.
Další tři setkání proběhnou v prostorách žďárských základních škol. Na těchto,
takzvaně sousedských setkáních, občanům
představíme celý projekt, včetně jejich role,
stanou-li se navrhovateli. V plánované diskuzi na místě zodpovíme i všechny praktické otázky. Pro návštěvníky bude připraveno
občerstvení i malý dětský koutek pro děti.

Termíny sousedských setkání:
17. května 2016 od 18.00
Základní škola Komenského 6., učebna
fyziky č. 21
24. května 2016 od 18.00
Základní škola Švermova 4, školní družina
(vchod od skleníku)
31. května 2016 od 18.00
Základní škola Zámek, třída 5Z
Nikola Adlerová
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Aktuality

Co přinesla novela zákona týkající se uchazečů
o řidičské oprávnění?
Změny, které přinesla letošní novela Zákona o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel, se dotknou nejen autoškol a žadatelů o řidičské oprávnění, ale i komisařů. Zákon byl za dobu své existence novelizován již po
dvacáté. Zásadní změny přinesla například novela přijatá v roce 2006, kdy byly papírové testy v teoretické části nahrazeny elektronickou zkouškou na počítači.
Letošní úprava zákona mění hned několik věcí. „První změna spočívá v tom, že
pokud žadatel o řidičské oprávnění v první
části zkoušky, která spočívá v testování znalostí Zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákonů souvisejících, je hodnocen
neprospěl, ve zkoušce už nemůže pokračovat,“
vysvětlil Bohumil Pohanka z odboru dopravy městského úřadu. Praktickou zkoušku
tak může žadatel skládat až ve chvíli, kdy
se mu podaří prospět u testů. Vše však musí
stihnout dokončit do šesti měsíců od první
zkoušky. Pokud se mu to nepodaří, musí absolvovat výuku v autoškole znovu.
Další změna se týká budoucích motorkářů. Ti budou od letošního roku skládat
praktickou zkoušku z jízdy na motocyklu

samostatně. „Žadatel jede sám na motocyklu
v provozu a zkušební komisař ho doprovází v
druhém vozidle, případně motocyklu a pokyny předává uchazeči pomocí telekomunikačního zařízení,“ řekl Pohanka.
V přímé návaznosti na tuto změnu platí
novela vyhlášky 167/2002 Sb. platná od listopadu 2015. Ta ukládá, že první část zkoušky z praktické jízdy pro motocykly se musí
provádět na autocvičišti nebo cvičné ploše.
„Tato novela stanovuje jedenáct úkonů, které
žadatel musí splnit, pokud nesplní třeba jen
jeden, musí být podle zákona hodnocen neprospěl,“ upřesnil komisař Bohumil Pohanka.
Město Žďár nad Sázavou má vlastní autocvičiště, které ale musí projít stavebními
úpravami, aby se všechny předepsané úko-

ny daly bez problémů plnit. Ty už město plánuje, zaplatí za ně přibližně 100 000 korun.
Ve Žďáře nad Sázavou je registrováno 11
autoškol. „Často kladená otázka na zkušebního komisaře je, jakou autoškolu si ve městě vybrat. Ptejte se známých, kteří v nedávné
době absolvovali autoškolu, jak výuka probíhala,“ poradil Pohanka. Důležitý je způsob
výuky jak praktické, tak i teoretické části.
Autoškola by neměla pouze zadávat internetový odkaz se zkušebními otázkami. „V
elektronických testech nejsou uváděny všechny povinnosti řidiče, ani všechny důležité
značky,“ dodal Pohanka.
(adl)

Městská policie dbá na prevenci v každém věku
V prostorách polikliniky ve čtvrtém
patře, kde má své prostory RC Srdíčko,
zahájil svoji činnost v listopadu 2015
Family a Senior Point. Na základě dlouhodobé spolupráce mezi městskou policií a RC Srdíčko se v polovině února
2016 setkali preventisté MP na besedě
Bezpečně v seniorském věku se seniory,
kteří se o svoje bezpečí aktivně zajímají. Přednáška byla rozdělena do dvou
samostatných bloků, a to Bezpečně
doma a Bezpečně na ulici.

Březnová beseda s MP

Foto: archiv

V prvním bloku byli senioři upozorněni na stále se opakující jevy, při kterých
dochází k podvodnému jednání, a způsobu, jak těmto jevům předcházet. Dále
byly seniorům předvedeny jednoduché
technické prostředky zabraňující vniknutí cizích osob do místa bydliště. „Ve druhé
části se senioři zajímali o bezpečný pohyb
v silničním provozu. Také je zajímalo, jak
předcházet nebezpečným situacím na cestách mimo domov např. v nákupních centrech, na poštách apod,“ sdělila preventistka
městské policie Dagmar Pálková. Senioři
byli upozorněni na nebezpečí, která si ani
neuvědomují, a byly jim nabídnuty možnosti řešení, jak se nebezpečným situacím
vyhnout, nebo jak nejefektivněji přivolat
pomoc i za využití drobných technických
pomocníků, jako je třeba osobní alarm.
„Senioři nás zahrnuli dotazy k uvedeným
tématům, na které jsme jim rádi odpověděli.
Sami účastníci uvedli příklady ze svého života, kdy se ocitli v nebezpečných situacích.

Závěrem bylo společně konstatováno, že o
bezpečnost se musí postarat především každý sám za sebe a je třeba nebezpečným situacím předcházet nejen v domácnosti, ale i
mimo ni,“ přiblížila průběh setkání Pálková.
V březnu na tuto besedu navázala další
aktivita, která byla určena především rodičům malých dětí. „Měli jsme naplánovánu
praktickou ukázku na dětském dopravním
hřišti, ale počasí bylo proti nám. Proto jsme
opět využili prostoru v RC Srdíčko,“ sdělila
Dagmar Pálková. Tématem besedy byla
bezpečnost v dopravě. „Vzhledem k novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích jsme měli dvě hodiny o čem besedovat. V průběhu setkání jsme diskutovali
o potížích spojených s parkováním a velkým
provozem v úzkých uličkách města,“ doplnila preventistka městské policie.
Na závěr besedy dostali účastníci drobné předměty, které značnou měrou přispívají k bezpečnému pohybu v silničním
provozu. 
(mp)

Do Afriky míří další čtverce z Domu klidného stáří
Obyvatelky Domu klidného stáří a pečovatelského domu ve Žďáře nad Sázavou tráví svůj volný čas pletením a
háčkováním barevných čtverců. Nejen
ony, ale i jejich rodinní příslušníci se tak
připojili k celosvětovému projektu s názvem – Upleť čtverec pro Afriku.
„V polovině března jsme odeslali do jižní
Afriky na projekt Knit a square dalších 550
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kusů pletených a háčkovaných čtverců. Poštovné, ve výši 1 600 korun, nám jako sponzorský dar opět zaplatila firma Hartmann
- Rico a.s.,“ sdělila sociální pracovnice Kateřina Matoušková. „V pletení a háčkování
pokračujeme i nadále. Dokonce se nám, díky
rodinnému penzionu - Chalupa pohádka z
Jimramovsvých Pavlovic, podařilo navázat
spolupráci s MŠ, ZŠ a Dětským domovem v
Ivančicích, kde mají o naše čtverce zájem,“

doplnila Matoušková. Čtverce v domově použijí k výrobě různých dekoračních
předmětů. Zatím bylo dětem odesláno asi
300 kusů.
„Rádi bychom poděkovali všem, kteří se
do projektu zapojili, za jejích píli a nadšení. Také děkujeme všem, kteří přinesli vlny,“
poděkovala Kateřina Matoušková, která se
projektu Knit a square ve Žďáře dlouhodobě věnuje. 
(red)

Příspěvkové organizace města

Koncert podpoří obnovu zahrady v Domově pro seniory
Charitativní koncert uměleckého souboru Hradišťan & Jiřího Pavlici se uskuteční 20. května v Městském divadle. V
rámci programu, který pro obyvatele
města připravila společnost ODAS v
rámci oslav 25. výročí založení firmy,
bude zástupcům žďárských sociálních
služeb města předán symbolický šek
na částku 30 tisíc korun. Prostředky
poslouží na obnovu zahrady u Domova
pro seniory v Okružní ulici.
„Chceme zájemcům zprostředkovat nejen výjimečný kulturní zážitek, navíc bychom
rádi pomohli v oblasti péče o seniory, která si
svou podporu zaslouží. Naší dlouhodobou
filozofií je snaha o čistější prostředí okolo
nás, díky finančnímu příspěvku by mělo dojít ke zvelebení prostor zahrady, která slouží
uživatelům Domu klidného stáří,“ popsal
jednatel společnosti ODAS ODPADY, s. r. o.
David Odvárka, který bude na slavnostním
večeru šek předávat.
Omezený počet vstupenek na koncert v ceně 240 korun je ještě k dispozici
v předprodeji v pokladně Domu kultury,
která je otevřena v pondělí, úterý a středu
od 13 do 17 hodin.
Domov pro seniory – Dům klidného
stáří je zařízení, které provozuje příspěvková organizace Sociální služby města

Žďár nad Sázavou. Snahou pracovníků je
vytvořit uživatelům služeb prostředí, které
bude co nejvíce připomínat domov. Instituce pečuje o osoby, které s ohledem na
svůj věk a zdravotní stav potřebují pomoc
a podporu v každodenních činnostech.
Prostřednictvím nabízených služeb se domov snaží zachovat soběstačnost co nejdéle a zajistit klientům kontakt s okolním
prostředím.
Společnost ODAS 25 let poskytuje obyvatelům Žďáru nad Sázavou a další více
než stovce obcí v Kraji Vysočina moderní
služby v odpadovém hospodářství. Firma
dlouhodobě investuje nemalé prostředky
do obnovy svých provozů a zlepšování
služeb pro obyvatele a firmy v kraji. V rámci oslav 25. výročí mimo jiné plánuje pro
veřejnost na sobotu 10. září Den otevřených dveří s bohatým programem.  (os)

Umělecký soubor Hradišťan a Jiří Pavlica Foto: archiv

Hele, kniha...
V galerii na Staré radnici máte v těchto
dnech až do 1. května možnost shlédnout
unikátní výstavu ateliérů designu a umění
Ladislava Sutnara Západočeské univerzity
v Plzni.

Vernisáž výstavy Hele, kniha 6. 4. 2016

Foto: adl

Městská policie
informuje
Mladiství popíjeli alkohol
Ve večerních hodinách bylo na telefonní linku 156 městské policie přijato
oznámení od občanky města, že u jejich
obytného domu na ulici Revoluční ve ZR
3 popíjejí alkohol mladistvé osoby. Na
místo vyjela hlídka strážníků, kteří po zjištění totožnosti zjistili, že se jedná o mladíka a dívku ve věku 17 let, kteří studují
na střední škole ve Žďáře nad Sázavou a
přes týden jsou ubytováni na internátu. U
obou byla provedena orientační dechová
zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem s hodnotou 0,5 promile u každého z
nich. Oba mladiství byli následně předáni
výchovné pracovnici na internátu a celá
záležitost byla poté oznámena na sociální
odbor MěÚ.
Rušení nočního klidu
Na telefonní linku 156 městské policie
bylo v nočních hodinách přijato oznámení na rušení nočního klidu hlasitou
hudbou v jednom z bytů na ulici Okružní
ve ZR 3. Hlídka městské policie na místě
zjistila, že ze strany jednoho z nájemníků
opravdu k tomuto protiprávnímu jednání
dochází. Tento přestupek byl s dotyčnou
osobou vyřešen strážníky na místě v blokovém řízení.

Výstava Hele, kniha… představuje rozmanité práce studentů Fakulty designu a
umění zabývající se různými pojetími knihy. Kniha se na výstavě představuje jako
svébytné nejen informační, ale také umělecké médium, jehož možností zpracování
je nespočet. Výstava je připravena jako
interaktivní, všechny vystavené knihy lze
prohlížet a vnímat je také hapticky. Výstava si klade za cíl dokázat, že i v době
informačních technologií je kniha stále
důležitým prostředkem komunikace a
nositelem informace a zároveň může být
svébytným vyjádřením uměleckých a designérských autorských přístupů.  (red)

Podnapilý řidič
V ranních hodinách bylo na telefonní linku 156 městské policie oznámeno
občanem z ulice Veselská ve ZR 1, že do
jejich domu mělo narazit osobní vozidlo
a že řidič je asi podnapilý a snaží se z místa ujet. Na místo se neprodleně dostavila
hlídka městské policie, která zjistila na
místě dva podezřelé muže, avšak ani jeden z nich v danou dobu nebyl na místě
řidiče. Z důvodu této dopravní nehody
a díky daným okolnostem byla na místo
přivolána hlídka dopravní Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.
	
(MP)

šíříme počet. Novinky sledujte na našem
facebooku www.facebook.com/pilskanadrz
nebo webových stránkách www.sportispo.
cz , těšíme se na vaši návštěvu.
Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká
pojišťovna) – v průběhu letošního srpna
se nám uvolní nové prostory k pronájmu,
zájemci se mohou hlásit na případné pronájmy, sledujte hlavní stranu webových stránek www.sportispo.cz
Relaxační centrum – za první 3 měsíce
roku 2016 navštívilo Relaxační centrum

celkem 57 295 platících i neplatících (školy,
plavecké oddíly) návštěvníků, na webových
stránkách jsme zavedli nové ikony na „kontrolu zbývajícího času na permanentkách“
a stránku „průměrná návštěvnost“, kde můžete sledovat průměrnou návštěvnost zařízení za posledních 90, 30 a 14 dní v bazénové části a ve wellness, může vám to pomoci
zjistit nejlepší čas k návštěvě relaxačního
centra. Více informací naleznete na www.
sportispo.cz

Vladimír Kovařík, ředitel PO Sportis

Sportis informuje
Autokempink Pilák – na začátku dubna
začaly práce na přípravě autokempinku pro
letošní sezónu, která začíná 1. 5. 2016. Opravili jsme vnitřní vybavení v chatkách Reneta
a Javorina.
Rekreační areál Pilák – začátkem dubna
jsme zahájili přípravy na letošní otevření
areálu, které proběhlo 9. 4. 2016. Pro letošní sezónu jsme připravili novinku, půjčování paddleboardů (jedná se o nafukovací
plovák ovládaný pádlem), které jsme pro
zkoušku zakoupili tři, v případě zájmu roz-
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Školství

Dny partnerství se v našem městě uskuteční již v srpnu

Ze sportu

Výstavba víceúčelové tělocvičny u VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou

Žáci z belgického Flobecqu navštívili v dubnu své žďárské spolužáky.
Od 27. března do 2. dubna 2016 ve Žďáře
nad Sázavou pobývalo 27 žáků dvou základních škol z belgického partnerského
města Flobecq. Doprovázeli je někteří
jejich učitelé a členové tamního výboru
belgicko-českého přátelství. Celá delegace byla ubytovaná v městském hotelu
Tálský mlýn.
V prvním týdnu velikonočních prázdnin
v Belgii se malí Flobečané seznámili se žďárskými atraktivitami (památkou UNESCO,
Muzeem nové generace, Relaxačním centrem), okolím města (Tři Studně, hrad Pernštejn, ZOO Jihlava), ale také s Moravským
krasem a dle slov organizátorů, nejkrásnějším městem Evropy – Prahou. V rámci

Zkouška odvahy
Vernisáž pamětnické výstavy Zkouška
odvahy, kterou naší škole zapůjčil ÚSTR
(Ústav pro studium totalitních režimů),
proběhne ve vstupních prostorách školy
ve středu 4. května 2016 v 15.00 hodin.
Vašimi průvodci po jednotlivých příbězích perzekuovaných mladistvých, kteří
se provinili jenom tím, že se angažovali po roce 1948 ve Skautu, Sokolu, nebo
pocházeli z rodin živnostníků a zemědělců, budou naši žáci 9. ročníků, vrstevníci
těchto mladistvých.
Expozice s průvodcovskou službou
bude pro veřejnost otevřena každou
středu od 14.00 do 16.00 hodin až do 15.
června 2016. Poté dle domluvy.
Slavnostního otevření výstavy, na kterou jste srdečně zváni, se zúčastní představitelé našeho města i další hosté, kterých se daná tématika dotýká.
Jaroslav Ptáček, ředitel Základní školy

Žďár nad Sázavou, Švermova 4
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programu jejich pobytu proběhlo i několik
sportovních klání, nejprve ve stolním hokeji, poté ve florbalu s žáky Základní školy
Švermova a nakonec v bowlingu.
Žáci a učitelé z Flobecqu byli oficiálně
přijati vedením města v obřadní síni Staré
radnice. Při této příležitosti předal starosta
města přítomné člence rady města Flobecq
kondolenční dopis města související s teroristickými útoky v Bruselu.
S občany belgického Flobecqu se setkáme letos ještě jednou, a to při Dnech partnerství, které budou ve Žďáře probíhat od
středy 17. do neděle 21. srpna 2016. Stále
ještě se mohou občané Žďáru přihlásit k
ubytování účastníků z německého Schmöllnu, francouzského Cairanne a belgického

Flobecqu. Odměnou pro ubytovatele je
možnost zúčastnit se této akce v příštích
dvou letech ve Flobecqu nebo Cairanne.
Zájemci se mohou přihlásit u pracovníka
odboru školství, kultury a sportu Václava
Košťála e-mailem na vaclav.kostal@zdarns.
cz nebo telefonicky 566 688 134.
ošks

Přípravný ročník pro budoucí prvňáčky

Petr Staněk
předseda
komise pro sport
a volný čas

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám přiblížil aktuální stav
ohledně možnosti výstavby nové víceúčelové tělocvičny u VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Možná již mnozí z vás zaznamenali, že v
posledních 14 dnech bylo toto téma několikrát skloňováno v tisku nebo v regionálním
zpravodajství.
Kraj Vysočina je zřizovatelem tří středních škol ve Žďáře nad Sázavou, bohužel
však nedisponuje odpovídajícím zázemím
pro výuku tělesné výchovy a pro sportovní
vyžití studentů daných škol. Nejmarkantněji se tento problém jeví u Gymnázia a VOŠ
a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Tyto dva subjekty mají 1,5 tělocvičny pro přibližně 1200
studentů.
V druhé polovině roku 2015 vzešla ini-

ciativa od ředitelů těchto středních škol
směřující k vyřešení této situace. V případě
spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou na
výstavbě tělocvičny by došlo k dřívější realizaci oproti plánům Kraje Vysočina. Město
Žďár nad Sázavou k této nabídce přistoupilo vstřícně a aktivně se podílelo na přípravě
projektu. I přesto, že se v podstatě jedná o
majetek Kraje Vysočina (jako zřizovatele
výše uvedených SŠ), je město Žďár nad Sázavou připraveno se podílet na financování
tohoto projektu.
Na základě vypracování projektu výstavby víceúčelové tělocvičny je předběžný odhad finanční náročnosti stavby zhruba 50
milionů korun. Město Žďár nad Sázavou nabídlo Kraji Vysočina finanční spoluúčast ve
výši 37 % z celkových nákladů v maximální
výši 15 milionů korun, což je převzatý model
realizovaných staveb tohoto typu v okolních
městech Kraje Vysočina. Výstavba víceúčelové tělocvičny, která bude splňovat parametry především pro florbal, tenis, volejbal, basketbal a nohejbal, by byla přínosem nejen
pro studenty těchto středních škol, ale i pro
sportovní oddíly výše jmenovaných sportů.
Nová víceúčelová tělocvična by sloužila v
dopoledních hodinách studentům středních škol a v odpoledních hodinách by byla

Základní škola Komenského 6 zřizuje ve
školním roce 2016/2017 oddělení přípravného ročníku pro děti, které půjdou k zápisu do první třídy v lednu 2017 a pro děti s
odkladem školní docházky.
Obsahem přípravy je například rozvíjení řečových a komunikativních dovedností, pravidelná logopedická péče, rozvoj
jemné a hrubé motoriky, zvládání sebeobsluhy, hygienických a zdravotních návyků,
rozvíjení schopností vytvářet vztahy k vrstevníkům i dospělým lidem a mnoho dalšího. Výuka probíhá vždy formou hry.
Přípravě na zahájení školní docházky se
dětem věnuje kvalifikovaný učitel, logo-

ped a asistent pedagoga, a to v moderně
vybavené učebně. Dále děti mohou využívat velkou trampolínu, snoezelen, učebnu
počítačů, tělocvičnu. Výhodou je malý kolektiv dětí stejného věku. Provoz přípravného ročníku je zajišťován od 7.40 hod. do
11.30 hod. zdarma.
Děti mají dále možnost navštěvovat
školní družinu od 6.00 hod. do 7.40 hod. a
od 11.30 do 16.00 hodin a stravovat se ve
školní jídelně.
Milí rodiče, můžete se na nás přijít podívat každou středu v dubnu a v květnu od
8.00 do 10.00 hodin.

Základní škola Komenského 6

Malování s výtvarnicí

Pozvánka

První prázdninový víkend mají jistě příznivci horských kol ve svém kalendáři zaškrtnut červeně. V Novém Městě na Moravě se totiž od 29. června do 3. července uskuteční
mistrovství světa horských kol v olympijské disciplíně cross country. A domácí jezdci
v čele s olympijským vítězem z Londýna 2012 budou rozhodně patřit k favoritům na
stupně vítězů. Všichni sborově prohlašují, že právě šampionát před domácími fanoušky v Novém Městě na Moravě je pro ně možná ještě důležitější než olympiáda. Vždyť
bikerské mistrovství světa se ve své šestadvacetileté historii podívá do Česka vůbec
poprvé.

Spolek přátel waldorfské pedagogiky a třída
mateřské školy Studánka srdečně zvou dospělé i děti na tradiční stavění májky s malým jarmarkem . Akce se uskuteční v neděli
1. 5. 2016 od 13.30 do 17.30. Budete si moci
vyzkoušet různé způsoby tvoření z vosku
v šesti dílničkách. K občerstvení poslouží
malá kavárnička. Od 14.00 začne příprava
májky, odkornění, výroba věnce a mašlové
zdobení. Kolem 15.30 ji pak za doprovodu
živé hudby slavnostně postavíme. Těšíme
se, že si tuto jarní slavnost užijete společně s
námi na zahradě MŠ Vláček na ulici Haškova
14 (školka u nádraží).

Dita Olšiaková

Na startu by měla být kompletní světová špička, pro mnohé z nich to bude ostrý
test před hrami v Riu, které se konají necelé
dva měsíce po novoměstském šampionátu.
Navíc se ti nejlepší bikeři planety do Nového Města vždy těší, cení si ho zejména díky
neopakovatelné atmosféře, precizně připravené trati a dokonalému zázemí.
Zážitek, který si fanoušci z Vysočina Arény odnesou, bude zcela jistě doživotní. Organizační tým Petra Vaňka už má za sebou
pětileté zkušenosti s pořádáním Světového
poháru horských kol a pravidelně dostal
jejich závod nejvyšší hodnocení od Světové cyklistické unie UCI. Návštěvníci mohou
strávit ve Vysočina Aréně pět dnů v kuse a
rozhodně se nudit nebudou. Program, který
organizátoři připravili, připomíná sportovně-kulturní festival. Plus samozřejmě zážitky
ze světového bikingu v nevídané atmosféře.
Šampionát nabídne bohatý doprovodný
program, kromě tradičních závodů, jichž se
mohou diváci sami zúčastnit - Birell MTB
Marathon, populární Night Race za umělé-

Děti ze zámecké školy se každoročně
dvakrát setkávají s výtvarnicí Jindřiškou Matouškovou. Jedna ze tříd se změní ve výtvarnou dílnu, kde se navodí tvůrčí atmosféra.
Jejich činnost se rozvíjí pod vedením paní
Matouškové, takže výrobky jsou ojedinělé a
originální a hlavně udělají radost obdarovaným. V dílně se již malovaly tašky, hedvábné
šátky, hrníčky, vázičky, pokladničky, různé
obrázky ze dřeva nebo ze skla, zrcátka a tak
dále. V letošním roce se sejdeme před Svátkem matek, aby každý potěšil svou maminku. A čím? To už bude překvapení… 

Hana Olšiaková

přístupná pro sportovní oddíly a širokou veřejnost ze Žďáru nad Sázavou. Město Žďár
by se na provozu tělocvičny podílelo formou
příspěvků na činnost z dotačních programů
mládeže a Organizovaného sportu dospělých.
Bohužel z Kraje Vysočina pro výše uvedenou nabídku přišel zamítavý postoj ve
smyslu požadavku na uvedenou finanční
spoluúčast. Díky zamítavému stanovisku z
Kraje Vysočina se realizace tohoto projektu pozastavila. Jako předseda komise pro
sport a volný čas jakoukoliv iniciativu pro
lepší sportovní vyžití obyvatel Žďáru nad
Sázavou vítám, ale nesmí to být za každou
cenu. Komise pro sport a volný čas výstavbu
nové víceúčelové tělocvičny podporuje, ale
s ohledem na to, že nesmí dojít k ohrožení
investic do našich stávajících sportovišť v
majetku města. Požadavek na větší finační
spoluúčast města ZR by ohrozil např. plánované investice v prostoru areálu Bouchalek,
kde je v kritickém stavu zázemí pro tenisový
a fotbalový oddíl.
I když je aktuálně stanovisko Kraje Vysočina zamítavé, je město Žďár nad Sázavou
připraveno o výstavbě tělocvičny i nadále
jednat a pokusit se o zdárnou realizaci proPetr Staněk
jektu.

Bikeři budou testovat formu na olympijské hry na Vysočině

ho osvětlení, je také nově připraven i Birell
MTB Rally na singltracích. Nuda a ticho nebude ani na sklonku dne. Atmosféru letních
večerů mistrovství světa bude tvrdit muzika. Po čtyři večery se budou střídat kapely
jako na festivalu. Hned první den šampionátu, tedy ve středu 29. 6. 2016 po slavnostním zahájení, které také nebude od věci nevynechat, neboť se připravuje 20ti metrová,
tříúrovňová stage se 40 artisty a světelnou
show, nastoupí Vojta Dyk s B-side Bandem.
Ve čtvrtek 30. června se představí Tři sestry. Pátek se opět naladí na klidnější notu s
Danem Bártou a Alicí. Sobota bude v rytmu
skupiny N.O.H.A. Po všech hlavních interpretech budou následovat revivalové skupiny. Organizátoři se na velký svátek cyklistiky
pilně připravují už nyní. Na Vysočině plánují
informační a zábavné “roadshow”, které budou šampionát představovat. Plánují celkem 16 zastávek na různých významných
akcích v regionu, na roadshow bude možnost získat veškeré informace o mistrovství
světa, bude připravený program pro děti i

dospělé, např. soutěž v jízdě na trenažéru
nebo soutěže o vstupenky na šampionát.
Roadshow startuje 4. května ve Velké Bíteši
a každé tři, čtyři dny se bude stěhovat, ve
Žďáře se ni můžeme těšit 11. 5. 2016. Konečná zastávka roadshow bude 25. června
v Novém Městě na Moravě. Všechny důležité informace o programu, vstupenkách,
koncertech nebo ubytování se dozvíte
na oficiálních stránkách mistrovství světa
www.mtb2016nmnm.cz.
(red)

Soutěž o vstupenky
Vyhrajte dvě vstupenky na mistrovství světa na horských kolech! Stačí jediné, správně
odpovědět prostřednictvím e-mailu na jednoduchou soutěžní otázku týkající se MS v
Novém Městě na Moravě. Výherce bude ze
správných odpovědí vylosován na tiskové
konferenci města Žďáru nad Sázavou 4. 5.
2016. Své odpovědi, vaše celé jméno a telefonní číslo zasílejte do 1. 5. 2016 na adresu:
nikola.adlerova@zdarns.cz, do předmětu
e-mailu uveďte SOUTĚŽ.

Soutěžní otázka:

Se kterou kapelou vystoupí v rámci slavnostního zahájení MS Vojta Dyk?
Pokud nevyhrajete nyní, nezoufejte, v
příštím čísle Žďárského zpravodaje budete
mít další šanci. Těšíme se na vaše odpovědi.

(red)
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Žďáráci píší do novin

Plnej knedlík

Hasiči čtou dětem
Hasiči čtou dětem je akcí Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který letos
poprvé umožnil zapojení i sborům dobrovolných hasičů. Vybrali jsme si mateřskou
školu Pastelka, která se nachází nedaleko
naší hasičské zbrojnice. Cílem této akce
bylo seznámení dětí s ústrojí hasiče u zásahu a zároveň tím snížit strach dětí z neznámého oblečení v případě komunikace hasiče s dítětem u skutečné události a získání
důvěry v uniformu. Dětem jsme postupně
popsali jednotlivé části stejnokroje a osobních ochranných pomůcek, které si mohly
samy vyzkoušet. Formou diskuze se od nás
dozvěděly o práci hasičů, o možnostech
vzniku požáru doma nebo ve školce. Jak se
vyhnout nebezpečí. Dále jsme je seznámili
s pravidlem „Zastav se, lehni si, kutálej se“
a samozřejmě také, jak správně umožnit
průjezd hasičských vozidel k zásahu. Poté
přišlo na řadu, jak je již uvedeno v úvodu,
samotné čtení hasičských pohádek a rozdání malých dárečků. V závěru jsme pro děti
vyhlásili soutěž v malování obrázků s ha-

sičskou tematikou, které také ohodnotíme
a samozřejmě všechny obrázky vystavíme,
jak na našem webu, tak v naší zbrojnici. Další setkání s dětmi tentokrát proběhne již v
naší zbrojnici, kde je rádi provedeme, samozřejmě jim ukážeme techniku a některé věci
si sami budou moci vyzkoušet.
Nakonec bychom chtěli poděkovat za
podporu při této akci HZS Kraje Vysočina a
také firmě Požární bezpečnost s.r.o.		

Hasiči Žďár nad Sázavou 2 – Zámek

Zkoušky nové hry jsou v plném proudu

foto: adl

Myslivci vystavili ve Žďáře lovecké trofeje
Okresní myslivecký spolek ve Žďáře nad
Sázavou ve spolupráci s městskými úřady
Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí
a KÚ Kraje Vysočina pořádal při příležitosti
chovatelské přehlídky výstavu trofejí zvěře
ulovené v roce 2015 v honitbách okresu
Žďár nad Sázavou a oblasti chovu jelení
zvěře Žďárské vrchy. Výstava se konala ve
dnech 18. až 20. března 2016 ve velkém sále
Hasičské pojišťovny, ve Žďáře nad Sázavou.
Na chovatelské přehlídce bylo vystaveno
cca 1300 trofejí ze 127 honiteb Žďárska. Celkem 45 trofejí zvěře bylo předběžně ohodnoceno body CIC odpovídajícím udělení
medailové hodnoty. Je to 11 srnců, 2 prasata, 9 muflonů, 8 daňků, 1 jelen evropský, 1
jelen sika a 13 lišek. Podle hodnoty medailí
pak15 zlatých, 10 stříbrných a 20 bronzových. Dokonce zde byli hned 3 zlatí srnci,
což se podle statistik od roku 1963 stalo poprvé. Bylo vidět, zda myslivci lovili odstřelové kusy spárkaté zvěře tak, jak jim to ukládá
zákon. Byly prezentovány výsledky kontroly
odborné komise, která hodnotila trofeje a
spodní čelisti spárkaté zvěře. Posuzovala
správnost, či nesprávnost provedeného
odlovu. Za nesprávně provedený odlov nadějného kusu, nebo mimořádně nadějného
kusu zvěře je myslivec hodnocen na následné přehlídce trofejí červeným bodem, nebo
červeným bodem v kolečku. Je to špatný
chovatelský zásah, kdy zvěř mohla dosáhnout lepší trofeje a mít další kvalitní potomstvo. Lovem musí být z chovu odstraňována
zvěř nehodící se do dalšího chovu. Je to zvěř
nemocná, přestárlá, vývojově slabá. U trofejové zvěře musí lovec odhadnout, kdy už je
kus ve vrcholové formě a poté by už jeho
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kondice jenom klesala, či ještě může vyspět.
Z veškeré v průběhu roku ulovené spárkaté zvěře musí uživatelé honiteb předložit
ke kontrole státní správě pověřené řízením
myslivosti stanovené markanty, dle kterých
je možné posoudit kvalitu a správnost lovené zvěře. Celookresní soustředění těchto
markantů ke kontrole je následně využito k
prezentaci formou výstavy, kde se mohou
myslivci poučit o chybách v chovu a lovu a
nemyslivecká veřejnost seznámit s kvalitou
chovu zvěře v naší oblasti a výsledky péče o
zvěř v jednotlivých honitbách.
Na pátek 18. března 2016 Okresní myslivecký spolek zajistil pro školní skupiny MŠ,
ZŠ, SŠ průvodce výstavou s odborným výkladem, kteří poskytli studentům odpovědi
na veškeré otázky. Mládež zde pochopila
smysl a význam myslivosti v České republice pro zachování živé přírody. Zjistila, že
myslivost není jen o lovu, jak je bohužel
mnohdy prezentováno. Dozvěděla se, že
mezi nejvýznamnější úkoly myslivosti patří
péče o společné životní prostředí nás všech,
do které přirozeně patří i volně žijící živočichové a zvěř. Celkový odlov srnčí zvěře byl
menší než v předchozích letech a činil 2 668
ks. Prasat divokých bylo uloveno 1 941 ks a
tento úlovek je historicky druhým nejvyšším. Bylo uloveno rekordních 1 701 ks lišek.
Jelení zvěře bylo uloveno 57 ks. Bohužel
stavy drobné zvěře – zajíc, bažant jsou hodně nízké. Ztráty jsou způsobeny především
polními pracemi zemědělců a ztrátami na
komunikacích. Návštěvnost letošní chovatelské přehlídky byla víc jak 1100 návštěvníků a z toho bylo asi 400 dětí.
 Stanislav Císař, člen Okresní myslivecké

rady OMS Žďár nad Sázavou

Při cestách má člověk čas přemýšlet. A
tak i já jsem zastavoval myšlenkám stopujícím při českých a německých dálnicích.
A právě přechod mezi těmito dvěma světy
mě přivedl k poznatku, který jsem nazval
vliv existence maxim na štěstí člověka.
Přechod mezi naší stotřicítkou a německou neomezenou rychlostí pro mě
odkryl zajímavý paradox. Tam, kde limit
není přítomen, se jezdí pomaleji než tam,
kde je rychlostní hranice. Ptal jsem se sám
sebe, pozoroval svoje chování a přemýšlel. Proč tomu tak je?
Jsme prostě od prapočátků věků dravé
bestie, které musí mít všechno, co můžou.
I když v dnešní domestikované společnosti zní tato věta trochu jinak; jsme dravé
bestie, které musí mít všechno, co je jim
povoleno.
Pokud postavíte člověka před kupu zlata a řeknete mu: „Můžeš si nabrat sto třicet
kilo!“, nabere si právě tolik. Po cestě domů
ovšem zjistí, že to zas tak dobrý nápad nebyl a že jeho záda a jeho kolena skučí a naříkají. Že prostě musí část nákladu odložit,
jinak ho cesta bude stát život.
Zatímco pokud před stejnou kupou
bude stát cedule s nápisem “Vezmi si, co
chceš“, nabere si jenom tolik, kolik unese.
A to samé platí i na silnicích, a to samé platí všude jinde.
Je jasné, že každý je přirozeně zvídavý
a chce vyzkoušet maximum svého vozu.
A hned za Rozvadovem zatne ostruhy do
slabin všech svých zkrotlých plnokrevníků
schovaných pod kapotou. Pětka. Šestka.
Plnej knedlik a via Carolina, tu mě máš!
Avšak po pár kilometrech zjistí, že maximální výkon jeho vozu je na míle vzdálený
výkonu jeho samotného, a najde si svoje
maximum.
A to, troufám si říct, je pro dnešní dobu
velice důležité. Hledání svých vlastních
limitů. Žijeme mezi mantinely, které jsou
tvořené průměrným řezem společnosti a
na kterých máme tedy každý svou zásluhu. Na co ovšem zapomínáme, je to, že
tento průměr je tvořen jedinečnými lidmi,
a že každý z nich má tedy svoje jedinečná
maxima a minima.
Svět kolem nás nastavuje laťky opravdu vysoko, a ne každý z nás je schopen je
překonat. A není nikde psáno, že pokud je
opravdu přeskočíme, spadneme do měkkého polštáře štěstí a pohody. Je však jisté, že pokud selžeme, čeká nás zklamání.
Proto vyzývám všechny, aby se rozbíhali jenom k takový výškám, které přeskočí a jejichž překonání jim přinese radost. A
abych se vrátil k začátku, aby se rozbíhali
jen takovou rychlostí, aby neklopýtli.


Matěj

Aktuality

Z historie města

Významné dny v květnu
1. květen – Svátek práce
Historie tohoto svátku sahá až do roku
1889, kdy celý den stávkovali chicagští dělníci za lepší podmínky v práci. O rok později byl
tento den vyhlášen Svátkem práce jako vzpomínka na tuto událost. U nás se Svátek práce
slaví od roku 1890, první oslavy se konaly na
Střeleckém ostrově v Praze.
8. květen – Den vítězství
Tento den si připomínáme jednu z hlavních
historických událostí naší republiky. Dne 8.
května roku 1945 byla ukončena druhá světová válka. Po květnovém pražském povstání
Němci kapitulovali, bylo podepsáno příměří a
ústup jednotek wehrmachtu z našeho území.
Představitelé nacistického Německa se v kapitulačním protokolu zavázali, že do půlnoci 8.
května 1945 všechny německé jednotky složí
zbraně.
V pátek 6. května 2016 ve 14.00 hodin proběhne pietní setkání u příležitosti 71. výročí
ukončení II. světové války v parku „u Rudoarmějce“ ve Žďáře nad Sázavou. Sraz na místě
samém. (park U Ivana)

DEN ŽDÁRU

ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY

11. června roku 1607 povýšil olomoucký
biskup František kardinál z Ditrichštejna městečko Žďár na město, udělil mu nová privilegia
a polepšil znak. Toto výročí si letos opět připomeneme kulturní akcí Den Žďáru. Akce bude
probíhat od 10.00 do 22.00 hodin. Dopolední
program bude patřit dětem, na hlavním pódiu budou vystupovat pěvecké sbory, taneční
soubory, bubnová show, divadelní představení. V horní části náměstí se představí neziskové organizace jako postavy z večerníčků. Na
Doležalově náměstí budou k vidění vozidla
záchranného systému. Hřiště za Sokolovnou

Den matek
Myšlenka mezinárodních oslav vznikla roku
1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která
bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil prezident USA Wilson první oficiální oslavu Dne matek na druhou květnovou neděli. V
Československu se tento svátek začal slavit
v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice
Masaryková. Po 2. světové válce byl postupně
zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního
dne žen. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. V letošním roce připadl Den matek na 8.
května 2016.
14. květen – 700 let od narození Karla IV.
Karel IV. (14. 5. 1316 – 29. 11. 1378), syn
dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále
Jana Lucemburského, byl jedenáctý český král,
ale první český král, který se stal také císařem
Svaté říše římské. Jako český král proslul Karel
především založením univerzity v Praze, která
nese jeho jméno, výstavbou Nového Města
pražského, stavbou kamenného Karlova mostu a hradu Karlštejna i mnoha dalšími počiny.


(red)
bude patřit sportovním oddílům. V odpoledních a večerních hodinách bude rovněž zpřístupněno divadlo, kde proběhnou taneční a
divadelní vystoupení. Letošní program zpestří
Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou
2, kteří slaví 130. výročí založení sboru. Po poledni projde průvod hasičů přes náměstí na
Farská humna, kde bude připraven program
až do večerních hodin. Na farských humnech
bude mít své ležení i SHŠ Flamberg. Program
pro teenagery bude probíhat u Rákosníčkova
hřiště. Odpoledne bude hlavní pódium patřit folklorním souborům a Horácké muzice. V
podvečer se představí místní hudební skupiny
a celá akce bude zakončena ve 21.00 koncertem YO YO BANDU. Na náměstí budou stánky s
občerstvením, řemesly a místní flér trh.  ošks

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
18. dubna 2016 celkem 21 489 občanů
ČR přihlášených k trvalému pobytu.

(Statistika: březen 2016 - 21 506, únor 2016
- 21 497, leden 2016 - 21 511, listopad 2015
- 21 501, říjen 2015 - 21 503, září 2015 - 21
496, leden 2015 - 21 629 občanů)

Děti narozené v únoru 2016
+ dodatečně v lednu 2016
Filip Úradníček 
Veronika Beránková 
Matyáš Pirožek 
Barbora Prokopová
Barnabáš Hromádko
Matouš Houdek
Daniela Kučková
Izabela Pluháčková

23. 1. ZR 2
3. 2. Stržanov
3. 2. ZR 6
3. 2. ZR 4
7. 2. ZR 4
10. 2. ZR 6
16. 2. ZR 4
16. 2. ZR 2

Richard Beneš
Fabienne Ťupová
Viktorie Veselá
Jan Navrátil

18. 2. ZR 6
23. 2. ZR 2
25. 2. ZR 1
26. 2. ZR 6

Životní jubilea v květnu 2016
(+ dodatečně v dubnu 2016)
Věra Šecová 	
Irena Hněvsová	
Marie Slámová

Běluška Brabcová 
Ludmila Nedbalová 
Zdeněk Nerad

Anděla Synková 	
Emilie Krábková 	
Zdeňka Zvěřinová 	
Jarmila Judová 	
Květoslava Müllerová 
Marie Chalupová 	



10. 4. 91 let ZR 6
19. 4. 96 let ZR 1
7. 5. 80 let ZR 5
7. 5. 85 let ZR 3
7. 5. 85 let ZR 3
7. 5. 85 let ZR 5
20. 5. 80 let ZR 3
21. 5. 85 let ZR 1
27. 5. 80 let ZR 6
29. 5. 85 let ZR 4
31. 5. 85 let ZR 3
31. 5. 92 let ZR 3

Srdečně gratulujeme!

V dubnovém čísle si připomeneme rok1976.
Opisy z Kroniky města Žďáru nad Sázavou.
Národní směna: 3. dubna byla v městě zorganizována národní směna na počest XV. sjezdu.
Pracovalo bezplatně 745 občanů, za plat 53,
celkem 798 lidí. Bylo odpracováno 3 646 hodin, z toho mládež v počtu 565 odpracovala 2
315 hodin. Byla vytvořena hodnota za 56 000
Kčs. Pracovalo se pro čistotu města, na mateřských školách a na akcích Z.
Jarní směny: Na jarních směnách ve dnech
3., 10. a 24. dubna se podílelo 9 775 občanů,
z toho 3 617 mládeže. Odpracovali 48 056
hodin, mládež 14 583 hodiny. Pracovalo se na
plnění volebního programu, v zemědělství, v
lesích na sázení lesních stromků, kterých bylo
vysázeno 502, a ostatních pracích. Bylo uskutečněno 27 veřejných schůzí, sebráno 256 q
železa, 12 q papíru a 3 q textilu.
Čestný titul Žďáru: Ve středu 21. dubna převzali soudruzi Antonín Bubák, předseda MěstNV a člen POV a předseda ONV ing. Oldřich
Pospíšil v Praze od vlády ČSSR titul „Město
30.výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou“ a finanční odměnu 500 000 Kčs. Titul
byl městu udělen za dobré výsledky v 5LP a v
soutěži národních výborů. Je to dosud jediné
město v republice, které obdrželo od vlády již
2x titul.

Ze zájmových organizací NF

Ovocnáři: Český ovocnářský a zahrádkářský
svaz oslavil letos 20 let svého trvání. Ve Žďáře byla jako první založena osada na Sídlišti
III., kde je velká kolonie zahrádkářů. Nyní je
ve městě 7 organizací. Organizace ovocnářů
Žďár-město má 245 členů, ZO III. na Stalingradě 490 členů, U viaduktu 195 členů, U průmyslové školy 75 členů, U nádraží 75 členů, Pod
Křivákem 32 členů a Hamry mají 88 členů.
Nejsou to jen členové organizace, ale celé rodiny, které se na práci zahrádkářů podílejí. V
roce 1976 bylo vykoupeno 46 000 kg rybízu
a angreštu, zmoštováno 30 000 l ovoce. Rodiny zahrádkářů se zásobují vlastní čerstvou
zeleninou, které je na trhu často nedostatek. V
příštím roce se chtějí zaměřit na pěstování některých požadovaných druhů zeleniny, jako je
česnek, cibule a podobně. Organizace zahrádkářů ve městě splnila plánované úkoly akce Z
a dobře spolupracuje s mládeží.
Včelaři: Pro včelaře byl úrodný rok. Schodek z
minulého roku byl nahrazen bohatě. Cena 1 kg
medu od chovatele byla 28 – 30 Kčs za 1 kg.
Myslivci: Myslivecká společnost ve Žďáře I.
měla v roce 1976 29 členů. Výměra honitby
se stále zmenšuje výstavbou města. Klesla na
2 032 ha, z toho bylo zemědělské půdy 1 380
ha, 510 ha lesa, 75 ha rybníků a 67 ha jiných
pozemků. Myslivci měli v roce 1976 více zvěře
k odstřelu než v předešlém roce. Zimní počasí i
jarní bylo příznivé, takže stavy jak pernaté, tak
i ostatní zvěře se zvýšily. Na plán 70 kg zvěřiny bylo dodáno veřejnému zásobování 78 kg.
Bylo odstřeleno 13 srnců, 8 srn, 142 zajíců a
222 bažantů. Členové dodali 250 kožek ondater a 120 zaječin.

opis: Marie Linhartová
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Inzertní příloha

INZERUJTE

ve Žďárském zpravodaji.

První brněnská strojírna
Velká Bíteš, a. s.
se sídlem Vlkovská 279, Velká Bíteš, PSČ 595 12

hledá vhodné kandidáty na pozice:
 OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:
Požadavky: VŠ/SŠ - strojírenské zaměření, zkušenosti s obchodní
činností vítány, znalost AJ, popř. RJ nebo NJ
 MISTR
 PROGRAMÁTOR CNC A OBSLUHA CNC STROJŮ
 FRÉZAŘ
 SOUSTRUŽNÍK
 BRUSIČ
 VRTAŘ
Požadavky: praxe ve strojírenství. Pro vybrané pozice zaučíme
manuálně zručné
Jsme stabilní a prosperující firma. Myslíme na rozvoj a osobní růst
našich zaměstnanců. Nabízíme:
 Motivující platové ohodnocení a měsíční prémie
 Pololetní a roční výkonnostní odměny
 Kvalitní stravování s příspěvkem zaměstnavatele
 23 dnů řádné dovolené
 Výhody sociálního programu (např. pracovní oděv, čistírna
oděvů, penzijní připojištění, životní pojištění, dárek při narození
dítěte…)
Kontaktní informace:
Ivana Chytková, personální útvar
Tel.: 566 822 935 , e-mail: chytkova.i@pbsvb.cz
Více informací o volných pracovních pozicích na www.pbsvb.cz/kariera

Dejte o sobě vědět jedenácti tisícům
domácností v našem městě a okolí.
Ceník a podrobné informace o možnosti inzerovat
ve Žďárském zpravodaji naleznete na webových stránkách
města WWW. ZDARNS.CZ v sekci Žďárský zpravodaj.
Objednávkový formulář inzerce.
Dotazy, objednávky: Miroslav Skalník
tel.: 773 794 139, e-mail: inzerce@zdarns.cz

POPTÁVKA REALIT
Hledáme ke koupi udržovaný byt
ve Žďáře a okolí.
+420 606 158 288

Koupím dům v této lokalitě.
Děkuji.
+420 737 309 875

Hledáme ke koupi chatu / chalupu.
Vlastní pozemek a zahrada výhodou.
+420 606 158 288

Společnost Hettich je jedním z největších výrobců nábytkového kování na světě.
Firma se úspěšně rozvíjí již 128 let. Bezmála 23 let je jedním z nejstabilnějších
a největších zaměstnavatelů ve Žďáře nad Sázavou.
Z důvodu dalšího růstu společnosti hledáme nové kolegyně/nové kolegy na pracovní pozici:

Montážní dělník
Pracovní náplň:
Montáž kompletů nábytkového kování z plastových a kovových komponentů
Provádění samokontroly, výroba kontrolních vzorků, hlášení závad
Další činnosti spojené s prací operátora

Požadavky:
Práce ve vícesměnném provozu
Zkušenosti z výrobní společnosti výhodou
Pečlivost, přesnost, spolehlivost a flexibilita

Zaměstnancům nabízíme především jistotu zaměstnání, odpovídající finanční ohodnocení,
příjemné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování a na penzijní
připojištění, bonusový systém, jazykové vzdělávání, propracovaný systém benefitů.

Více informací lze získat denně Po - Pá od 7 do 15 hod. na tel.: 566 692 214
nebo na webu www.hettich.com.
Své životopisy zasílejte na adresu: Personal_HCR@de.hettich.com
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Změna programu vyhrazena.
DIVADLO v Městském divadle
pondělí 9. května 2016, 19.00
PANKRÁC ´45
úterý 17. května 2016, 19.00
Horké to někdo rád
Divadelní spolek Žďár, o.s.
DUCHOVNÍ AKCE
SVATOJÁNSKÁ POUŤ NA ZELENÉ HOŘE
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
sobota 14. května 2016
11.00 poutní mše svatá
16.30 poutní mše svatá s vigilií Seslání Ducha svatého
neděle 15. května 2016 (Seslání Ducha svatého)
6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 14.30 poutní mše svatá
pondělí 16. května 2016
17.00 hlavní poutní mše svatá s biskupem Mons.
V. Cikrlem a požehnáním zvonů pro Zelenou horu
20.00-22.00 Nikodémova noc
KONCERTY
sobota 23. dubna 2016, 21.00
NO PAIN NO GAIN TOUR 2016
kulturní centrum Batyskaf
neděle 24. dubna 2016, 14.00
VENKOVSKÁ KAPELA A JÁSALKA
Kino Vysočina
čtvrtek 28. dubna 2016, 17.00
KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ
sál ZUŠ

sobota 30. dubna 2016, 18.00
VELKÁ ČARODĚJNICKÁ SHOW
dětský areál na sídlišti Libušín
VELKÁ ČARODĚJNICKÁ SHOW - program:
17.30 - prezentace čarodějnic
18.00 - zahájení, vystoupení SHŠ Flamberg, další program
19.00 - volba MISS čarodějnice
20.00 - zapálení vatry
21.15 - ohňostroj
20.00 až 22.00 - diskotéka
Město Žďár nad Sázavou děkuje společnosti KOVAČKA s.r.o.
Žďár nad Sázavou za podporu akce.
středa 4. května 2016, 14.00
MAMINCE K SVÁTKU – tvůrčí dílna
Knihovna M. J. Sychry
středa 4. května 2016, 9.00, 11.00 a 14.00
čtvrtek 5. května 2016, 8.45 a 11.00
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Městské divadlo
VZDĚLÁVACÍ AKCE
úterý 26. dubna 2016, 17.00
VŠEDNÍ ŽIVOT V TIBETU
Knihovna M. J. Sychry
středa 4. května 2016, 10.00
NEJSME V TOM SAMI
rodinné centrum Srdíčko
čtvrtek 5. května 2016, 16.00
KATAR – cestopisná beseda
Husova kaple, Kopečná

pátek 29. dubna 2016, 21.00
RISING SPIRITS
kulturní centrum Batyskaf

sobota 14. května 2016, 9.00-20.00
VĚŽ OTEVŘENA
věž kostela sv. Prokopa

úterý 3. května, 19.00
MICHAL HRŮZA
Městské divadlo
pátek 13. května 2016, 20.00
VEČER U PIÁNA S JENDOU NOVÁKEM
Jazzmine club
pondělí 16. května 2016, 19.00
SZIDI TOBIAS & BAND
Městské divadlo
TRHY
sobota 14. května 2016, 9.00-16.00
ŽĎÁRSKÝ FLER TRH – jarmark rukodělných výrobků
Dům kultury
sobota 21. května 2016, 8.00-11.30
ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
náměstí Republiky
DĚTEM
středa 27. dubna 2016, 11.00 a 14.00
čtvrtek 28. dubna 2016, 8.45 a 11.00
KVAK A ŽLUŇK JSOU KAMARÁDI
Městské divadlo

úterý 17. května 2016, 10.00
ŽENA A RODINA
rodinné centrum Srdíčko
VÝSTAVY
úterý 5. dubna až neděle 1. května 2016
HELE, KNIHA …
úterý 2. května až neděle 29. května 2016
PETR VLACH – OBRAZY
út – pá 10.00-12.00, 14.00-17.00; so, ne 14.00-17.00
Galerie Stará radnice
úterý 3. května až neděle 26. června 2016
TAKOVÍ JSME BYLI
út – ne 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00
Regionální muzeum na Tvrzi

Den Žďáru již 11. června 2016!

DEN ŽDÁRU

ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY

Další akce naleznete na www.zdarns.cz v kalendáři akcí.

