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

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

ROZVOZ ZBOŽÍ ZDARMA
PO ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 

A OKOLÍ 10 KM
PŘI NÁKUPU ROZMĚRNÉHO NEBO VĚTŠÍHO POČTU 

ZBOŽÍ NA POUKAZ

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

Vyhodnocení! 
Téma IV.  Zaostřeno na krásu v pohybu

V dubnu bylo do soutěže zasláno 22 fotogra-
fií zaměřených na téma Krása v pohybu. Vítězkou 
čtvrtého kola celoroční fotografické soutěže se 
stala s těsným náskokem fotografie Anety Ležá-
kové s celkovým počtem 22 hlasů (Like, To se mi 
líbí). Gratulujeme! Autorka vítězné fotografie byla 
odměněna dvěma volnými vstupenkami do Kina 
Vysočina.

Téma V.  Zaostřeno na Máj, lásky čas
(zasílejte do 5. června)

Své zamilované fotografie na soutěžní téma 
Máj, lásky čas zasílejte ve formátu JPG v co nej-
vyšší kvalitě na e-mailovou adresu zaostrenona@
zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno 
na Žďár 2016 – květen.  V emailu uveďte i celé jmé-
no 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 té-
mata na celý rok a pravidla soutěže naleznete 
na webových stránkách města www.zdarns.cz. V 
případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail za-
ostrenona@zdarns.cz. 

 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

Vážení spoluobčané, 
jsem rád, že Vás mohu opět pozdravit ze 

stránek Žďárského zpravodaje, a přeji Vám 
dobré čtení. V době, kdy tyto řádky píši, již 
úspěšně proběhla žďárská svatojánská pouť.  
Žďár tak má za sebou každoroční příjezd tisí-
covek poutníků, a to nejen ke kostelu na Zele-
nou horu, ale i k desítkám atrakcí situovaných 
v areálu u zimního stadionu. V této souvislosti 
se do značné míry projevily i problémy, které 
s sebou v posledních týdnech nese žďárská 
doprava. 

Právě doprava byla jedním z nejskloňova-
nějších slov v diskusích o městě v posledních 
týdnech. Souběh řady stavebních aktivit a s 
tím spojených uzavírek snižuje propustnost 
města pro automobilovou dopravu. Cítíme se 
omezeni. Tam, kde se dříve nečekalo, se nyní 
čeká.

Město se snaží v této situaci co nejlépe ko-
ordinovat jednotlivé aktivity, je třeba si však 
uvědomit, že zde často není investorem, a tak 
se ne vždy vše daří dokonale.  Jedná se totiž 
buď o investice státu, tedy ŘSD (most na Br-

něnské, reklamace vozovky na Novoměstské), 
nebo o investice Svazu vodovodů a kanalizací 
(vodovod a kanalizace Smetanova). Smeta-
novu si město v současné době přebírá pro 
realizaci nových povrchů chodníku a vozovky 
a termín dokončení je zde srpen 2016. Právě 
zdržení prací u aktivit jiných investorů často 
vede k tomu, že koordinace uzavírek jednotli-
vých ulic může selhat. Tak měla být například 
po dobu pouti otevřena v provizorním provo-
zu ulice Smetanova, což by víkendovému pro-
vozu jistě ulevilo.   

Problém je i v tom, že ačkoliv dochází ke 
komplikacím, jedná se vždy o potřebné inves-
tice. Na Brněnské se most přes železnici rozšíří 
o chodník pro bezpečné přecházení do cha-
tařské osady Krejdy. Novoměstská, která se od 
příštího roku převede jako místní komunikace 
ze státu do majetku města, je nyní kompletně 
v novém kabátě. Vodohospodářská infrastruk-
tura je rovněž důležitá, navíc na Smetanově 
dojde k obnově další technické infrastruktury 
a rozšíření například o optickou síť. 

Za město i aktivity jeho odborů Vás tedy 
prosím o pochopení a děkujeme za trpělivost. 
Můžeme to vzít i s úsměvem a zkusit pár svých 
cest absolvovat na kole či pěšky. Vžďyť měsíc 
květen je měsícem ve znamení akce: „Do práce 
na kole!“.    

Co se děje jiného? Probíhají sousedská se-
tkání k participativnímu rozpočtu, dokončuje 
se nová strategie rozvoje města, která bude 
brzy představena občanům. V plném proudu 
jsou přípravy na 11. červen na Den Žďáru, kdy 
si opět zavřeme náměstí pro dopravu a mimo 
jiné zde oslavíme 130 let od založení zámec-
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V pondělí 16. května 2016 požehnal brněn-
ský biskup Vojtěch Cikrle tři nové zvony pro 
kostel svatého Jana Nepomuckého na Zele-
né hoře. Poutnímu kostelu zvony chyběly 
75 let, původní byly zabaveny za druhé svě-
tové války. Nové zvony nesoucí jména sva-
tých Cyrila a Metoděje, svatého Vojtěcha a 
svaté Zdislavy dala odlít farnost, zavěšeny 
budou v nejbližších dnech.

Zvony pro Zelenou horu, památku 
UNESCO, odlil loni v září ve své zvonařské díl-
ně Petr Rudolf Manoušek. Do Žďáru nad Sáza-
vou byly dovezeny 22. dubna 2016. Žehnání 
zvonů se uskutečnilo při poutní mši konané v 
den svátku patrona kostela. Mše se zúčastnily 
stovky lidí.

„Podle dochovaných archivních listin kdysi 
míval poutní areál zvonů pět. Jejich jména ani 
velikost však neznáme. Po požárech, které Zele-
ná hora utrpěla, byly přestavěny věže ambitů do 
dnešní podoby, a tak se počet zvonů musel zre-
dukovat na tři menší zvony. Po válečné rekvizici v 
roce 1917 zůstal jediný malý zvon doplněný až v 
roce 1926 dvěma novými zvony – Cyrilem a Me-
todějem. Laděné byly v harmonickém akordu g2, 

AKTUÁLNĚ: Biskup požehnal na Zelené hoře tři nové zvony

Biskup Vojtěch Cikrle požehnal nové zvony v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře Foto: Nikola Adlerová

Zdeněk 
Navrátil 
starosta města 
Žďáru nad Sázavou

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo počátkem roku 2016 první ročník celoroční fo-
tografické soutěže Zaostřeno na Žďár 2016. Soutěž je určena všem nadšeným ama-
térským i profesionálním fotografům žijícím na území našeho města nebo jeho spá-
dových 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 hlaso-
váním na facebooku bojovat o titul Fotografie roku 2016. Z celkového počtu 24 fotografií 
pak absolutního vítěze soutěže vybere odborná porota. Autor této fotografie bude odmě-
něn hodnotnou cenou a jeho fotografie se objeví v únorovém čísle (roku 2017) Žďárského 

a2 a c3. Také tyto zvony byly bohužel zrekvírová-
ny na jaře válečného roku 1942 a od té doby byly 
věže kostela i ambitů prázdné. Nově odlité zvony 
mají podobnou hmotnost a stejné ladění a před-
stavují tak obnovu původního souboru zvonů, 
které byly tehdy odlity ve zvonárně Rudolfa Ma-
nouška seniora v Brně-Husovicích,“ sdělil žďár-
ský farář Vladimír Záleský. Největší zvon nese 

jméno svatých Cyrila a Metoděje, váží 84 kg a 
kromě jména je  na něm nápis: „Věnovali kněží 
brněnské diecéze“. Střední zvon váží 60 kg a je 
pojmenován po patronce rodin svaté Zdislavě. 
Ten věnovala farnost a město Žďár nad Sáza-
vou. Nejmenší zvon, svatý Vojtěch, má pouze  
35 kg  a věnovala ho společnost ŽĎAS, a.s.

 (red)

     Zaostřeno na Žďár 2016 

kého hasičského sboru.  Všechny srdečně 
zveme.  

A dále. Zvony pro kostel na Zelené hoře 
jsou požehnány a nyní je čeká jen „pouť“ na 
své místo v poutním kostele sv. Jana Nepo-
muckého. První zvonění bude určeno všem 
obyvatelům našeho města. Pojďme si tedy 
společně po dlouhých 70 letech poslechnout, 
jak se z pomyslného symbolu našeho kraje, 
z unikátní „Santiniho hvězdy“, znovu rozléhá  
zvonění do celého širokého regionu.

Přeji pěkný vstup do letních dnů a těším 
se, že se na výše uvedených akcích potkáme.

  
 Zdeněk Navrátil

Žďárský zpravodaj, měsíčník občanů města Žďár nad Sázavou ● 3. ročník ● Vydává město Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz. Redakční rada: Zdeněk Navrátil, 
Josef Klement, Rostislav Dvořák, Radek Černý, Radek Zlesák, Martin Mrkos. Odpovědný redaktor: Nikola Adlerová, tel. 733 465 035, e-mail: nikola.adlerova@
zdarns.cz ● Sídlo redakce: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou ● Do všech domácností zdarma ● Počet výtisků: 11 000 kusů ● Datum vydání: 23. 5. 2016 
● Distribuce: Renvy Trade s.r.o., Grusova 413, Pardubice ● Tiskne: Tisk centrum, Modřická 645/62, Moravany u Brna ● Registrace: MK ČR E 21706. ● korektury : 
Zdenka Hánová ● Inzertní příloha: Miroslav Skalník, tel. 773 794 139 ● Fotografie na titulní straně: Nikola Adlerová
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Hospodaření a účetní uzávěrky základ-
ních škol. 
Všechny základní školy ve Žďáře nad Sá-
zavou hospodařily s přebytkem, který mo-
hou použít buď ve formě odměn pro své 
zaměstnance, nebo tyto peníze přesunout 
do svého rezervního fondu a použít je 
později. Na všech školách proběhl vnitřní 
audit nezávislé agentury a neshledal žád-
né chyby v hospodaření škol. Rada města 
mohla všechny účetní uzávěrky schválit 
bez výhrad. 

Nové ceny pro sportoviště. 
Od 1. 8. 2016 budou částečně změněny 
ceny za pronájem sportovišť, která spra-
vuje pro město příspěvková organizace 
SPORTIS. Celý ceník je k dispozici na webo-
vých stránkách města. Jedná se o rozšíření 
levnějšího časového pásma, sjednotila se 
sleva pro větší odběr hodin ledové plochy 
a v pracovní dny došlo ke snížení ceny.

Parkování v sídlištích. 
Rada města se zabývala požadavkem ně-
kterých majitelů bytových domů z hlediska 
parkování. Dlouhá diskuze zatím nepřines-
la výsledek, je nutné parkování u bytových 
domů řešit systémově v celém městě po-
dobným způsobem. V dnešní době je velký 
nárůst počtu aut na jednu rodinu a dosa-
vadní parkovací místa jsou nedostačující. 

Závěrečný účet města a účetní uzávěr-
ka. Město Žďár nad Sázavou navzdory re-
alizovaným velkým investičním akcím hos-
podařilo v roce 2015 s velkým přebytkem 
přes 40 miliónů korun. Všechny tyto peníze 
budou použity na investiční akce města v 
následujících letech 2016 a 2017 podle pri-
orit, které schválila rada města. 

Výběr nové ředitelky mateřských školek 
a nové vedoucí oddělení finančního au-
ditu a vnitřní kontroly. 
Rada města schválila na základě výběro-
vých řízení a doporučení výběrové komise 
novou ředitelku mateřských škol paní Mgr. 
Ivetu Klusákovou a novou vedoucí oddě-
lení finančního auditu a vnitřní kontroly 
města Ing. Michaelu Bořilovou. 

Územní plán. 
Rada města doporučila jednomyslně za-
stupitelstvu města vydat Územní plán Žďár 
nad Sázavou (ÚP). Na následujícím jednání 
zastupitelstva ovšem zastupitelé tento ÚP 
neschválili, a tím zkomplikovali mnoho 

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Komise pro marketing a komunikaci je 
komisí novou. Nenavazuje na žádnou po-
dobnou komisi z minulých volebních ob-
dobí, a tak je mimo jiné také zřejmé, že si 
svoje ideální a nejvíce přínosné místo hledá. 
Nicméně již v těchto měsících dokáže pro 
svého zřizovatele, tedy Radu města, komen-

tovat a doporučovat některé výstupy, které 
směřují k občanům. Zmínit lze například 
novou podobu Žďárského zpravodaje, my-
šlenku „městských“ reflexních pásků, spo-
lupracuje na vytvoření reprezentativního 
videa o městě, aktuálně lehce modernizuje 
logotyp města či se podílí na výběru žďár-
ské samolepky na automobil…

Tuto komisi tvoří celkem sedm osob, 
nemá žádné další pracovní skupiny a schá-
zí se cca 1x za 6 týdnů. Je určitě správné a 
férové na tomto místě uvést, že ne všechny 
odbory, útvary či oddělní radnice si zvykly 
s touto novou komisí spolupracovat, a tak 
někdy světlo světa spatřily výstupy, které by 
komise upravila. Nicméně v současné době 
jsou snad již mechanismy nastaveny tak, 
aby k podobným záležitostem nedocháze-
lo.

Komise si je vědoma toho, že i přes 
dlouholeté pracovní zkušenosti jejich čle-
nu v příslušných oborech je lepší některé 
záležitosti konzultovat s dalšími osobami, 
proto bývají na zasedání komise pozvaní 
další hosté. Vždy mohou přinést aktuální a 
přesné informace například z činnosti úřadu 
(pan Václav Košťál či pan Miroslav Skalník, 
se kterým konzultujeme především pro-
blematiku zasazení Žďáru nad Sázavou do 

spolku Koruna Vysočiny).
Potkáváme se i s těmi, kteří už marketin-

kovým aktivitám města pomohli, ať už je to 
třeba pan Radek Živný (autor loga) či pan 
Miloš Sláma. S nimi diskutujeme jejich po-
hled na některé výstupy města.

Aktuálním a prioritním cílem je připravit 
vhodnou a cenově dostupnou prezentaci 
Žďáru nad Sázavou na mistrovství světa 
horských kol v Novém Městě na Moravě. Vě-
říme, že u této opravdu nadregionální akce 
se podaří město zviditelnit tak, aby nezů-
stalo příliš ve stínu svého menšího souseda. 
Předpokládá to mimo jiné zajímavou aktivi-
tu na stánku a odpovědnou práci personálu 
… inu, přijďte zkontrolovat.

Další velká výzva leží v tom, aby město 
nezaniklo v již výše zmíněném projektu 
Koruna Vysočiny. Budeme se snažit, aby se 
Žďár nad Sázavou stal tahákem Vysočiny, 
neboť jsme si jisti, že potencionál na to má a 
půjde „jen“ o to ho využít.

Všichni členové komise věří, že v bu-
doucnu tedy mohou výrazně pomoci zvi-
ditelnit město nejenom v rámci celé České 
republiky, ale budou se i snažit o to, aby ko-
munikace směrem k občanům byla vlídná, 
příjemná, jednotná. Ostatně přesně toto je 
hlavním cílem a náplní práce.   Luděk Lopour

Luděk Lopour
 
předseda komise 
pro marketing  
a komunikaci

Okem architekta 
Zbyněk Ryška

Ludmila 
Řezníčková

radní a zastupitelka
města Žďár nad 
Sázavou

následných stavebních a územních říze-
ní. ÚP se několikrát veřejně projednával, 
byly vypořádány všechny námitky k němu 
vznesené, přesto se bohužel nenašla v za-
stupitelstvu většina k jeho schválení. 

Oprava další části povrchu náměstí. 
Rada města schválila výběr zhotovitele re-
konstrukce povrchů navazujícího na opra-
vené náměstí včetně archeologického 
průzkumu, které této rekonstrukci musí 
předcházet. Stavba by měla být dokonče-
na za 67 dní od začátku stavby. Výběr se 
řídil nejen cenou, ale z menší části i dobou 
rekonstrukce. 

Majetkoprávní jednání. 
Rada města projednává mnoho úkonů, 
které se týkají majetku města. V současné 
době je asi nežhavějším tématem umístě-
ní administrativní budovy na Stalingradě 
na volném prostoru vedle SATTu. Rada 
města přistoupila k vyhlášení záměru na 
směnu pozemků města tak, aby zůstal za-
chovaný boční průchod okolo bytových 
domů.  Ludmila Řezníčková

 

Již 8. ročník žďárského pouťového biathlonu zpestřil návštěvníkům sobotní odpoledne mezi atrakcemi. V 
letošním roce se netradičního závodu účastnilo jedenáct můžů a jedna žena. 

Foto: Nikola Adlerová

Jsem rád, že jsem dostal možnost potká-
vat se s vámi, občany města, na strán-
kách Žďárského zpravodaje formou mě-
síčního sloupku.

V posledním měsíci proběhly dvě pro-
cházky s občany kolem Sázavy a centrem 
města. Děkuji za organizaci a podnětné in-
formace od Romana Bukáčka z Pojďme dě-
lat město a Miloslava Lopaura z Regionální-
ho muzea a především za účast občanů. Je 
příjemné vidět zájem lidí o veřejný prostor.

Proběhly také přednášky architektů 
Zdeňka Fránka, Petra Hájka a Matůše Valla, 
které byly více než osvěžující. Na konci květ-
na budou výsledky akce „Městské zásahy“ 
a také odevzdání studentských prací kraji-
nářských architektů z Mendelovy univerzity 
týkající se řeky Sázavy. Těším se na výsledky, 
které budou pro město inspirací, a doufám i 
přímým nástrojem pro zpracování projektů 
rozvoje veřejných prostranství.

Na závěr dovolte osobní postesknutí. Mi-
nulý měsíc zemřel můj učitel urbanismu a 
velká tvůrčí osobnost Petr Hurník. Probudil 
v naší generaci na fakultě architektury zá-
jem o tehdy upadající obor urbanismu. Vždy 
nám kladl na srdce, že architektura je nejen 
vytváření domů, ale i  prostoru mezi nimi. 
Doufám, že jeho poselství budu moci nést 
dál a moje práce ve Žďáře bude důstojným 
připomenutím jeho památky.

Pochvala za aktivní přístup obyvatel
Velmi mě potěšilo, jakým způsobem při-

stoupili obyvatelé bytového domu v ulici 
Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3 k rekon-
strukci fasády. Vlastníci bytů si sami zjistili, 
jak vypadala původní fasáda domu,  a citlivě 
přistoupili i k výběru typu a barevnosti no-
vých lodžií.

Představení komise pro marketing a komunikaci

Zasedání komise pro marketing a komunikaci Foto: adl

Ve dnech 17. až 21. srpna 2016 proběh-
ne ve Žďáře setkání všech tří partnerských 
měst, kterými jsou francouzské Cairanne, 
belgický Flobecq a naše město Žďár nad Sá-
zavou, a to již od roku 2003, kdy byla pode-
psána smlouva o partnerství mezi městem 
Cairanne a Žďárem. Při setkání delegací, je-
jichž účastníci jsou ubytováni povětšinou v 
rodinách organizátorského města, probíhá 
prezentace kulturních aktivit – vystoupení 
folklorních a pěveckých sborů, ale i spor-
tovních aktivit, kdy například v  roce 2014 
proběhlo utkání mládežnických fotbalistů 
ve Flobecqu. „V rámci programu se účastníci 
seznámí nejen se žďárskými novinkami, jako 
je Rekreační oblast Pilák, Muzeum nové gene-
race a Relaxační centrum, ale také s regionem 
severního Horácka, a to v centru Eden v Bystři-
ci nad Pernštejnem,“ sdělil pracovník odboru 
školství, kultury a sportu Václav Košťál.

Obyvatelům Žďáru se jednotlivá part-
nerská města představí na zahájení Slav-
ností jeřabin ve čtvrtek 18. srpna. Belgické 
partnerské město Flobecq představí za do-
provodu muzikantů vystoupení tradičních 
„obrů“ (Géants), delegace z Cairanne bude 
prezentovat folklorní soubor z Provence. V 
plánu je i druhé vystoupení obou souborů, 
to se uskuteční v pátek 19. srpna na náměs-
tí Republiky, včetně vystoupení pěveckého 
sboru a orchestru z německého partnerské-
ho města Schmölln.  (ošks)

Blíží se setkání 
partnerských měst

Bytový dům s novou fasádou, Brodská Foto:  adl
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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. Po úvodním informativním setkání, které proběhlo 
začátkem května, a prvním sousedském setkání, které se uskutečnilo 17. května 2016 v prostorách Základní školy, 
Komenského 6, nás čekají ještě další dvě sousedská setkání. Na těchto setkáních se občané mohou v klidu seznámit 
s pravidly participativního rozpočtu, dozvědět se, jak se mohou sami zapojit a na co se dají peníze z rozpočtu použít? 
Zajímá vás, co to participativní rozpočet je a jak funguje? Tak si udělejte čas a dojděte na některé ze sousedských 
setkání. Chcete nechat opravit lavičky? Chybí vašim dětem na sídlišti houpačky nebo pískoviště? 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 zapojte se. Více informací naleznete na webu města pod Aktivně pro Žďár. Kontaktní 
osobou celého projektu je komunitní koordinátorka Radka Remarová - tel. 778 744 303. WWW.ZDARNS.CZ

PŘIJĎTE NA SOUSEDSKÁ SETKÁNÍ A ROZHODNĚTE, 
KAM BUDE MĚSTO INVESTOVAT 600 TISÍC KORUN

Sousedská setkání v květnu 2016
24. 5. 2016 od 18.00 Základní škola Švermova 4, školní družina - vchod od skleníku
31. 5. 2016 od 18.00 Základní škola Zámek, třída 5Z

Ministerstvo vnitra České republiky 
provedlo hodnocení přívětivosti úřadů 
obcí s rozšířenou působností (ORP) a 
ocenilo jako jeden ze zářných příkladů 
(best practice) propracovaný seznam 
kontaktů na jednotlivé úředníky Měst-
ského úřadu Žďár nad Sázavou. Vyhlá-
šení výsledků proběhne 7. června 2016 
v Benešově za účasti starosty města 
Zdeňka Navrátila.

 Jan Havlík, tajemník MěÚ

Městský úřad uspěl 
v hodnocení přívětivosti
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Lékařskou pohotovostní službu pro 
občany ze zákona zřizuje a provozuje 
Kraj Vysočina ve svých nemocnicích. 
Jediné město, které platí pro své obča-
ny navíc ještě kontaktní místo s léka-
řem mimo řádné ordinační hodiny, je 
Žďár nad Sázavou. Ročně tato částka 
činí jeden milion a šest set sedmdesát 
tisíc korun. 

Radní města přirozeně zajímá smy-
sl, účelnost a efektivita vynaložených 
prostředků. Více než půl roku probíhaly 
konzultace, analyzovala se data o počtu 
pacientů a spektru diagnóz, které lze bez 
přístrojového vybavení ošetřit ve večer-
ních hodinách na poliklinice. Opakovaně 
se problematikou zabývala komise pro-
rodinných aktivit, sociální a zdravotní, 
poradní orgán Rady města Žďáru nad Sá-
zavou, kde jsou zastoupeny všechny po-
litické subjekty ždárského zastupitelstva. 
Již v listopadu 2015 komise doporučila 
omezení ordinačních hodin, stejně tak 
na dalším zasedání v květnu tohoto roku. 
Vedení města záleželo na dostatečné me-
dializaci, aby do diskuse mohla přispět i 

informovaná veřejnost. Opakovaně vyšly 
texty ve Žďárském zpravodaji  i v místních 
denících. Proběhla anketa zastupitelů ve 
Žďárských listech, o chystaných změ-
nách se hovořilo v Českém rozhlase i ve 
ždárské kabelové televizi. Po důkladném 
zvážení rada města jednomyslně přijala 
jasné rozhodnutí, že tento nadstandard, 
který nemají občané menších měst od 
Humpolce po Bystřici, natož obyvatelé 
menších obcí, bude pro Žďáráky zacho-
ván o víkendech a svátcích. Nikoli ale ve 
večerních hodinách všedních dní, kdy 
byli ošetřeni v průměru 2-3 klienti za 4 
hodiny. 

Ušetřené mzdové náklady (600kč za 
hodinu) budou od 1. 7. 2016 účelněji in-
vestovány do vybavení polikliniky. Ročně 
se tak ušetří mezi 600 až 700 tisíci korun. 
Důležitým faktorem pro rozhodování byla 
také realita, že na poliklinice nemohou 
být ošetřeny žádné jiné než velmi lehké 
zdravotní potíže a úrazy, které nevyžadují 
RTG nebo laboratorní vyšetření. Všechny 
ostatní úrazy musejí být stejně ošetřeny 
na vybaveném pracovišti nemocnice. 

V posledních letech se nejedná o prv-

ní či nejvýraznější změnu. V minulých 
volebních obdobích byla ze stejných dů-
vodů omezena ordinační doba Lékařské 
pohotovostní služby o noční pohotovost, 
tj. o 12 hodin denně, či zcela zrušena dět-
ská pohotovost. Je to přirozený vývoj od 
kvantity ke kvalitě. Analogicky zodpověd-
ně postupuje i Kraj Vysočina. V rozsahu 
služeb Zdravotní záchranné služby došlo 
k výrazným redukcím. Nám ve Žďáře sta-
noviště rychlé sanitky zůstalo, ale od 1. 1. 
2015 není lékař součástí týmu 24 hodin, 
ale pouze v denních hodinách. Jiný pří-
stup je pouze v tom, že např. tyto změny 
nebyly nikdy komunikovány s laickou či 
odbornou veřejností ve Žďáře na Sáza-
vou.  

 Rada města Žďáru nad Sázavou

Od 1. července 2016 bude Lékařská pohoto-
vostní služba dostupná vždy o víkendech a 
svátcích, a to následovně.

Soboty, neděle a svátky 
od 8.00 do 21.00 hodin.

Mladí Žďáráci opět přišli se svými projekty

Změna ordinačních hodin Lékařské pohotovostní 
služby ve Žďáře nad Sázavou

Dnešní mladí lidé mají často spoustu zajímavých nápadů, jak vylepšit svou obec. 
Většinou ale nemají finanční prostředky na  jejich realizaci. Žďár nad Sázavou se 
již v loňském roce zapojil do projektu Mládež kraji Vysočina, který mladým lidem 
pomáhá realizovat své vlastní nápady. Na finanční realizaci celého projektu se po-
dílí rovným dílem s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
„Smyslem projektu je pracovat s mladý-
mi, aktivními lidmi na jejich nápadech, 
vzdělávat je v  oblasti řízení projektů a 
jejich financování a následně finančně  

 
podpořit jejich nápady,“ sdělil Jan Bur-
da, předseda představenstva Rady dětí 
a  mládeže Kraje Vysočina, který projekt 
na Vysočině koordinuje. Velmi zajíma-

vé prezentace prvních projektů zhlédla 
již v  květnu roku 2015 komise složená 
ze zástupců města, městského úřadu i 
Rady dětí. V prvním kole loňského roku 
získaly podporu tři zajímavé projekty. 
Obyvatelé Žďáru nad Sázavou tak moh-
li v loňském roce navštívit prosincový 
charitativní koncert, dozvědět se něco o 
místních hudebních uskupeních nebo si 
projít novou galerii, která vnikla na gym-
náziu. Ve druhém kole loňského roku pak 
uspěl ještě jeden další projekt, a to všem 
Žďárákům dobře známá Výstava na rohu, 
která zaplnila prázdné místo po bývalém 
hotelu Bílý lev.

V letošním roce se před komisi 28. 
dubna dostaly další čtyři projekty, které 
byly všechny finančně podpořeny. Cel-
kem bylo mezi jednotlivé projekty rozdě-
leno přes 110 tisíc korun. Do konce roku 
se tedy obyvatelé města mohou těšit na 
nový Slackline park, který vznikne na Far-
ských humnech, interaktivní, venkovní, 
volnočasovou aktivitu Žďárský poutník, 
další informační ceduli s informacemi o 
žďárských hudebních uskupeních nebo 
na běžecký závod centrem města - Žďár-
ské schody.

 (red)

Ordinační hodiny LPS

Vernisáž výstavy na rohu, která vznikla díky podpoře z projektu Mládež kraji. Foto: Nikola Adlerová

Soutěž o grafický návrh samolepky zná 
svého vítěze. NA ŽĎÁR!
Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo již v listopadu loňského roku ve Žďárském zpravodaji soutěž o grafický návrh samolepky 
na auto. Smyslem soutěže bylo vytvoření originální nálepky pro občany Žďáru nad Sázavou, kterou si označí svůj vůz a hrdě 
se tak přihlásí k místu svého bydliště. Nálepka by se měla stát dalším z propagačních předmětů města již koncem června.

Do soutěže se postupně přihlásilo přes 
20 autorů, kteří zaslali originální návrhy 
nové nálepky. Všechny zaslané návrhy 
byly v květnu posouzeny komisí pro mar-
keting a komunikaci, která v prosinci loň-
ského roku doporučila vypsanou soutěž 
ještě prodloužit do konce března 2016 a 
zpřístupnit ji tak i lidem, kteří neovládají 
grafické programy. Do prodlouženého 
kola se totiž mohl přihlásit opravdu kdo-
koli i bez znalosti grafických programů, 
postačil klidně i papír a tužka.

Všechny zaslané návrhy i náměty byly  

 
9. května 2016 posouzeny komisí pro 
marketing a komunikaci a byl vybrán ten 
nejlepší návrh. Odměnou vítězi teď bude 
realizace a distribuce nové samolepky, 
„neutuchající sláva“ a dobrý pocit z toho, 
že svou nálepku budete vídat na autech 
svých spoluobčanů. Jako bonus dostane 
autor nejlepšího návrhu, kterým se stal 
Radek Sobotka, od města vstupenku na 
mistrovství světa horských kol, které se 
uskuteční na přelomu července a srpna v 
Novém Městě na Moravě, a několik vyro-
bených samolepek na auto. Vítězný návrh nové samolepky na auto autor: Radek Sobotka

V současné době probíhají ve městě prá-
ce na projektu Strategie rozvoje města 
Žďáru nad Sázavou. Strategický plán 
bude zaměřen na období let 2016 – 2028. 
Stane se klíčovým dokumentem zaměře-
ným na plánování ekonomického a soci-
álního rozvoje města. Bude analyzovat 
různé oblasti a problémy ve městě a slou-
žit jako nástroj koordinace rozvojových 
aktivit.

Nový strategický plán bude navazovat na 
předchozí strategický plán rozvoje města z 
roku 2007 a bude sloužit jako podklad pro 
rozhodování veřejné správy města o realiza-
ci aktivit vedoucích k udržitelnému rozvoji 
s využitím vnitřního potenciálu města Žďár 
nad Sázavou. V souvislosti s přípravou Stra-

tegického plánu města byla pracovními sku-
pinami vytvořena vize města, která vyjadřuje 
základní představu o jeho budoucím rozvoji. 
Součástí strategického plánu, resp. vize měs-
ta, bude také tzv. slogan města (motto), kte-
rý by měl v několika slovech vystihnout cha-
rakter našeho města, vztah k němu a jeho 
žádoucí rozvoj. Stanovení sloganu je velmi 
důležité, zejména pro posílení marketingu 
města. V průběhu zpracování strategického 
plánu bylo navrhováno mnoho variant zně-
ní sloganu města, na základě kterých řídící 
skupina ve spolupráci s pracovními skupina-
mi vybrala tři varianty, o kterých hlasovali od 
5. dubna do 16. května občané města.
Jednalo se o:
1. Žďár nad Sázavou – srdce Vysočiny – po-
čet hlasů v anketě: 84.

2. Žďár nad Sázavou – hvězda Vysočiny – po-
čet hlasů v anketě: 105.
3. Jsem Žďár – Jsem domov – počet hlasů v 
anketě: 22. Celkem se do ankety zapojilo 211 
občanů.
Hlasovat bylo možné prostřednictvím dub-
nového čísla Žďárského zpravodaje, ve kte-
rém byl hlasovací lístek a podrobné infor-
mace, ale také na internetu, na webových 
stránkách města.

Pozvánka: 
V úterý 21. června 2016 se v předsálí 
Kina Vysočina  od 18.00  hodin usku-
teční veřejné projednání finální strate-
gie. Přijďte se seznámit s novou Strate-
gií rozvoje našeho města!
 (red)

Zpracování Strategie rozvoje města se blíží ke svému závěru

V listopadu loňskoho roku byla ve Žďárském zpravodaji spuštěna motivační kampaň 
zaměřená na obyvatele města, kteří ve Žďáře nad Sázavou žijí a pracují, ale nemají zde 
přihlášený trvalý pobyt. 

Každý trvale přihlášený občan přispěl do 
rozpočtu města svým podílem daňových 
příjmů sdílených se státním rozpočtem za 
rok 2014 částkou 9 756 korun. Přínos kaž-
dého nově přihlášeného občana do konce 
letošního roku se pak projeví v daňových 
příjmech rozpočtu města roku 2017.

Na nové Žďáráky, kteří si v době trvání 
kampaně přihlásí do města trvalý pobyt, 
čeká možnost získat dárkový poukaz do 
Relaxačního centra v hodnotě 900 korun. 
Stačí se přihlásit k trvalému pobytu na 
ohlašovně Městského úřadu a podepsat  
souhlas se zpracováním osobních údajů a 
zařazením do slosování. 

 
Na tiskové konferenci začátkem května byli 
vylosováni tři noví Žďáráci, kteří již dárek 
obrželi. Celkově se do kampaně zapojilo 
přes 50 občanů. Další slosování nových ob-
čanů města proběhne na tiskové konferenci 
24. srpna 2016. (red)

Radnice odměnila další tři nové Žďáráky
Z městského úřadu je podatelnou mě-
síčně vypraveno přibližně 3 200 dato-
vých zpráv a ostatních zásilek. 

Podatelna městského úřadu obdrží při-
bližně jeden tisíc datových zpráv měsíč-
ně. A je zde učiněno okolo 650 podání.

Na úřední desce města Žďáru nad Sáza-
vou je zveřejněno přibližně 900 doku-
mentů ročně. 

Počet návštěv webových stránek 
města se pohybuje okolo 1 800 
za den. 

 (red)

Víte, že...
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Projekt Aktivně pro Žďár slučuje všech-
ny aktivity, které mohou zlepšit život 
obyvatel našeho města přímo tam, kde 
bydlí. Veškeré informace o celém pro-
jektu naleznete na webových stránkách 
města pod ikonou: a! aktivně pro Žďár.

„V současné době do konce května sbírá-
me tipy na umístění nových laviček či opra-
vu těch stávajících. Pokud se nachází v okolí 
vašeho bydliště lavička, která by zasloužila 
opravu či výměnu, nebo vás napadlo místo, 
kde lavička schází, zašlete nám svůj tip na 
e-mailovou adresu aktivneprozdar@zdarns.
cz, do předmětu uveďte lavička,“ sdělila ko-
munitní koordinátorka Radka Remarová. 
Tipy od občanů na svém červnovém za-
sedání posoudí komise rozvoje města a 
životního prostředí a přes prázdniny pět 
vybraných tipů město realizuje.

V rámci projektu Aktivně pro Žďár se 
také hledali garanti a patroni dětských 
hřišť. Kromě soukromých osob se ke 
správě hřišť připojily i neziskové organi-
zace – Azylový dům pro muže a Ponorka 
– nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 
„Azylový dům pro muže spravuje hřiště u 

věžičky, které má ve své blízkosti. Ponorka 
se bude starat o hřiště na Farčatech. Oběma 
neziskovým organizacím i ostatním garan-
tům velmi děkujeme,“ sdělila Remarová. Na 
své garanty i patrony ještě ale několik hřišť 
čeká, proto pokud máte ve své blízkosti 
hřiště, s jehož údržbou byste rádi pomohli, 
neváhejte kontaktovat komunitní koordi-
nátorku Radku Remarovou. 

Do projektu Aktivně pro Žďár spadá i 
participativní rozpočet, tedy možnost ob-
čanů podílet se na rozvoji své obce a roz-
hodovat o tom, kam půjde část rozpočtu 
města. Zastupitelé města pro participativ-
ní rozpočet vyčlenili 600 tisíc korun. V rám-
ci participativního rozpočtu již proběhla 
dvě setkání - jedno obecné seznamovací a 
jedno sousedské. “Sousedská setkání, která 
již proběhla, se nesla ve velmi přátelské at-
mosféře a slyšeli jsme mnoho zajímavých 
tipů na projekty. Rádi bychom vás pozvali 
na další sousedská setkání, která se uskuteč-
ní v úterý 24. a 31. května vždy od 18 hodin 
v základní škole Švermova 4 a následně v 
základní škole v zámku,” doplnila Radka 
Remarová, koordinátorka projektu. Po 

sousedských se-
tkáních mohou 
občané v termí-
nu od 6. června 
do 10. července 
podávat své ná-
vrhy na projekty 
či vylepšení svého 
okolí na podatelnu 
Městského úřadu. Tam 
také proběhne formální kontrola správ-
nosti podaných návrhů a do 31. srpna 
budou projekty představeny veřejnosti. V 
listopadu pak proběhne hlasování veřej-
nosti o nejlepších projektech a ty budou 
realizovány. Návrhy mohou být z jakékoliv 
oblasti, může se jednat o zlepšení veřejné-
ho prostoru, výstavbu chodníku, kulturní 
událost, opatření v dopravě či úpravu zele-
ně. Jedinou podmínkou je, že cena návrhu 
nesmí přesáhnout 150 tisíc korun a pro-
jekt musí být realizovatelný do konce roku 
2017. Více informací o participativním 
rozpočtu najdete na webových stránkách 
města pod záložkou Aktivně pro Žďár. 

S příchodem jara se na Farská humna 
vrátila také sportbedna. “Bednu se spor-
tovním náčiním jsme naplnili sportovními 
potřebami. V rámci běžné obchůzky bedny 
jsem se však již setkala s rodiči, kteří bednu 
plnili sportovním náčiním, které měli doma 
a již jej nepoužívali,” nadšeně popsala Rad-
ka Remarová. „Sportbedna je tedy na svém 
místě, a pokud máte chuť a čas, běžte si na 
Farská humna zahrát fotbal či zaházet mí-
čem,“ doplnila Remartová

 
 (red)

Již skoro rok, přesně od 1. července 
2015, využívá město Žďár nad Sázavou 
aplikaci Lepší místo. 

„Za tuto dobu jsme obdrželi více než 100 
tipů. Některé jsme mohli vyřešit hned, jako 
například větve na cyklostezce, nepořádek, 
ulomené stromy po řádění vandalů, vyvráce-
né značky, ale u některých tipů jsme museli 
o nápravu požádat jiný subjekt, nespadaly 
totiž do naší kompetence,“ vysvětlila komu-
nitní koordinátorka Radka Remarová. Na 
městský úřad přišla v průběhu roku upo-
zornění například na chybný háček- znak 
nad písmenkem d v nápise na vlakovém 
nádraží, upozornění na rozbitý posilo-
vací stroj v areálu Pilák, nebo stížnost na  
uhynulé ryby. Některé tipy byly vyřešeny 
okamžitě nebo v průběhu několika týdnů, 
několik jich ale stále na řešení čeká. Jedná 

se především o návrhy a vize občanů do 
budoucna, jedním z takových tipů byl na-
příklad námět na využití komínu nedaleko 
centra města jako rozhledny. „Reagovat se 
snažíme na každý tip okamžitě, informovat 
občany, a pokud to lze, ihned sjednat nápra-
vu. Nejvíce tipů dostává odbor komunálních 
služeb, odbor dopravy, ale už i odbor rozvoje 
a územního plánování a majetkoprávní od-
bor řešily několik tipů,“ sdělila Remarová. 

„Doufáme, že Lepší místo budou občané 
města využívat i nadále, informovat nás, kde 
to ve městě není zcela v pořádku. Nejsme 
stále na všech místech a vaše upozornění 
je pro nás cenné. Pokud nevyřešíme váš tip 
ihned, prostě to někdy nejde, nenechte se 
odradit, věřte ale, že každým tipem se pečlivě 
zabýváme a snažíme se najít vhodné řešení,“ 
doplnila komunitní koordinátorka Radka 
Remarová. (red)

Město sbírá tipy pro umístění nových laviček
Aktivně pro Žďár - květen 2016

Aplikace Lepší místo ve Žďáře funguje již téměř rok

Město Žďár nad Sázavou od května loňského roku realizuje v  ulicích projekt s názvem 
Bezpečnostní asistent, jehož cílem je podpořit širší zapojení veřejnosti do zabezpe-
čování místních záležitostí veřejného pořádku. Projekt počítá se zapojením obyvatel 
obce do  aktivit, jež jsou pro ostatní obyvatele přínosné a  veřejností požadované. Tyto 
aktivity pak přispějí ke  zlepšení bezpečnosti v obci. Bezpečnostní asistenti spadají 
pod městský projekt Aktivně pro Žďár.

V ranních hodinách jsou u  přechodů 
vidět čtyři bezpečnostní asistenti v oran-
žových vestách a čepicích označených ná-
pisem Škola, kteří dohlížejí na  bezpečný 
přechod dětí a  školní mládeže přes pozem-
ní komunikace. Bezpečnostní asistenti mají 
s  městem uzavřenou dohodu o  provede-
ní práce a  placeni jsou v současné době z 

rozpočtu městské policie. V letošním roce 
by měl být počet bezpečnostních asistentů 
navýšen na šest. Bezpečnostním asistentem 
se může stát člověk v produktivním, ale i se-
niorském věku. Vhodnou osobou pro tuto 
pozici je občan města Žďáru nad Sázavou, 
který vlastní řidičské oprávnění a má zku-
šenosti s provozem na pozemních komuni-
kacích. Vhodný kandidát musí být tělesně i 

zdravotně způsobilý a bezúhonný. Podmín-
kou je každodenní výkon činnosti, a to mezi 
sedmou a osmou hodinou ranní. Činnost 
bezpečnostních asistentů je za smluvní plat 
vykonávána vždy pouze ve dnech školní vý-
uky. Bližší informace případným zájemcům 
podá kontaktní osoba, kterou je vedoucí 
městské policie Martin Kunc, nebo případ-
ně také preventistka městské policie Dag-
mar Pálková. Informace zájemcům mohou 
být předány osobně na služebně městské 
policie nebo telefonicky na čísle 566 622 
588.  Všichni bezpečností asistenti budou 
proškoleni pracovníky městského úřadu. 
 (red)

Funkce bezpečnostních asistentů u přechodů se po roce dobře 
osvědčila. Město hledá další dva

Ilustrační snímek, akce Celé Česko čte dětem foto: adl

Instalace bedny se sportovním náčiním, Farská humna foto: adl

Jeden z tipů od občana před a po úpravách na základě upo-
zornění z Lepšího místa

Antonín Chroust
stanoviště: přechod od sídliště 
Vodojem do ulice Wolkerova

Proč jste se rozhodl tuto službu 
pro své spoluobčany vykonávat? 
Byl jsem požádán vedením MP o po-
moc, tak jsem se rozhodl, že ano. Byl 
jsem na práci na veřejnosti zvyklý  a 
mezi lidmi jsem rád.
Jak dlouho již zastáváte pozici 
bezpečnostního asistenta? Tuto 
činnost vykonávám od 1. května 
2015 a dosud jsem nechyběl v žád-

ný školní den.
Respektují Vás řidiči a chodci? 
Jsou ukáznění? S chodci nemám, 
až na výjimky, problémy. Dá se říci, 
že jsou už za ten rok mými přáteli a 
zdravíme se i mimo přechod. S řidiči 
je toto poměrně jiné. Na ty musím 
být opatrný a najdou se i velmi pro-
blémoví. Ve velké většině jsou však i 
řidiči velice disciplinovaní. Většinou 
stačí prostý dohled a má přítom-
nost.
Kolik lidí denně na přechodu po-
tkáváte? Řidičů mnoho, provoz je 
docela silný a chodců mezi 50 až 
100. Jednotlivci, skupinky nebo celé 
i docela početné rodiny. 
Zažil jste u přechodu něco ne-
obvyklého? Byl jsem docela mile 
překvapen, když v poslední den 
1.pololetí u mne zastavil občan z 
Vodojemu  se svými dětmi a předal 
mi Vysvědčení za činnost, kterou vy-
konávám. Bylo to pro mne jako po-
děkování. Potěšena byla i moje paní.

Možná je i vy denně potkáváte. Seznamte se s bezpečnostními asistenty

Jiří Matoušek
stanoviště: přechod k Vodojemu  
na ulici Neumannova

Proč jste se rozhodl tuto službu 
pro své spoluobčany vykonávat? 
Tuto práci jsem se rozhodl vykonávat 
z důvodu poptávky MP a také proto, 
že bydlím na rohu ulice Bratří Čapků 
a vidím z okna na přechod. Někteří ři-
diči jsou opravdu docela bezohlední 
a jezdí v těchto místech určitě větší 
rychlostí, než jim dovoluje vyhláška. 
Domnívám se, že tato funkce má 

smysl v tom, že přece jenom dávají 
větší pozor. Jak dlouho již zastá-
váte pozici bezpečnostního asis-
tenta? Tuto funkci zastávám od lis-
topadu 2015.  Respektují Vás řidiči 
a chodci? Jsou ukáznění? Převážná 
většina lidí si tuto službu pochvaluje, 
zvláště starší lidé mne chválí, že mají 
lepší pocit bezpečnosti. Stává se mi, 
že vidím paní, která potřebuje po-
moci přejít, tak pomůžu, upozorňuji 
na to, že v zimním období jsou velmi 
kluzké bílé pruhy, které přechod vy-
značují. Jednou jsem taky takto upo-
zorňoval asi 14ti letého chlapce, ať 
dává pozor, protože ten den opravdu 
hodně klouzaly, on se usmál a nevím, 
co si v duchu říkal, ale ve chviličce 
byl na zemi a hodně rychle se sbíral. 
Nic se mu nestalo, ale pro příště měl 
určitě ponaučení, že, jak se říká, ne-
mluvím do větru. Kolik lidí denně 
na přechodu potkáváte? Abych byl 
upřímný, nepočítal jsem, kolik dětí a 
dospělých za tu hodinu přejde přes 
přechod, můj odhad je kolem 100.

Zdeněk Zyka
stanoviště: přechod u křižovatky 
ulic Brodská a Revoluční

Proč jste se rozhodl tuto službu 
pro své spoluobčany vykonávat? 
Jsem organizován v Klubu seniorů 
a Klubu českých turistů. Jestliže oče-
káváme od města nějakou finanční 
podporu, tak jsem se přihlásil do 
služby, abych město za klub trochu 
podpořil. Původně to byla služba 
zdarma, ale nakonec se rozhodlo, že 
budeme hodnoceni finančně.

Jak dlouho již zastáváte pozici 
bezpečnostního asistenta? Jsme 
zařazeni do pozic bezpečnostních 
asistentů u městské policie již od 4. 
května 2015.
Respektují Vás řidiči a chodci? 
Jsou ukáznění? Řidiči, ale obzvlášť 
chodci nás respektují. Ve městě 
je komplikovaný provoz, proto je 
potřeba zvýšené opatrnosti všech.
Kolik lidí denně na přechodu po-
tkáváte? V době služby přejde po 
přechodech spousta lidí. Dospělí, co 
vedou děti do škol, dospělí, co míří 
na nákupy a za prací, ale hlavně sami 
školáci. Největší nápor bývá od 7.25 
do 7.40.
Zažil jste u přechodu něco neob-
vyklého? Zima nebyla moc „krutá“, 
ale jedna žena mi darovala ručně 
pletené teplé ponožky, které sama 
upletla. Od jedné holčičky jsem zase 
dostal již dvakrát bonbon. A že jsme 
tam co platní, slyším velmi často. V 
zimě jsme pomáhali při sněhové ka-
lamitě.

Petr Trávníček
stanoviště: přechod ulice Brod-
ská - křižovatka u cukrárny 

Proč jste se rozhodl tuto službu 
pro své spoluobčany vykonávat? 
Abych zajistil pro školáky, ale i pro 
ostatní občany bezpečné přecháze-
ní přes tento nebezpečný přechod.
Jak dlouho již zastáváte pozici 
bezpečnostního asistenta? Bez-
pečnostním asistentem jsem od 
října loňského roku. Respektují Vás 
řidiči a chodci? Jsou ukáznění? Ři-

diči i chodci dbají mých pokynů. Pro 
bezpečné přejítí chodců používám 
zastavovacího terčíku STOP. Někteří 
školáci byli dost neukáznění, ale ča-
sem se to změnilo k lepšímu. Kolik 
lidí denně na přechodu potkává-
te? Přechod, u kterého jsem, využívá 
ráno mnoho občanů. Přijíždí sem 
autobusy ze směru Hamry, Sázava a 
Losenice. Přechází zde také mnoho 
školáků přímo ze Stalingradu a lidé 
co jdou nakoupit do obchodních 
domů k řece. Zažil jste u přechodu 
něco neobvyklého? Jednou zasta-
vila řidička přímo na přechodu. Když 
jsem ji upozornil, že stojí na přecho-
du, vztyčila na mě prst a odjela vzte-
ky a s poznámkou. Jindy zase přes 
přechod přecházela skupina školáků 
od autobusu, kterému jsem dal zna-
mení k průjezdu. Dětem jsem řekl, 
že počkáme, až autobus odjede. V 
tom jeden školák vstoupil přímo na 
přechod, těsně před autobus. Rukou 
jsem ho vrátil zpět na chodník, měl v 
uších slucháka a nedával pozor.



Aktuality

11

Kultura

10

V polovině května proběhlo výběrového 
řízení na dodavatele stavby, kde byla hod-
nocena cena za provedení díla a doba reali-
zace. Ve výběrovém řízení bylo hodnoceno 
šest nabídek. Výsledná nabídková cena od 
firmy Gremis dosahuje částky 7,75 milionů 
korun bez DPH, doba realizace stavby je do 
67 dnů.  

Archeologická společnost PUEBLO dokonči-
la počátkem května v území plánované stavby 
I. etapu tzv. zjišťovacího archeologického vý-
zkumu, při kterém bylo provedeno sedm sond. 
Ve čtyřech sondách byly zjištěny konstrukce a 
kulturní souvrství z období vrcholného stře-
dověku a časného novověku. V jedné ze sond 
byly odhaleny zbytky kamenných zdí zřejmě 
z původního souboru staveb, v další pak relikt 
zahloubení domu. Byly zajištěny nálezy kera-
mického materiálu z období 15. – 20. století. Na 
základě I. etapy byla upřesněna etapa II., která 
v současné době probíhá kolem bloku objektu 
ČSOB plošně ve dvou vrstvách. Tzv. na korunu 
historické dlažby kočičích hlav a pak  v II. eta-
pě šachovnicově ručně kopanými sondami.  
Na provedení záchranného archeologického 
průzkumu byla mezi městem a archeologickou 
společností uzavřena dohoda, která specifikuje 
dobu plnění na 20 dnů a maximální částku na 
883 tis. Kč bez DPH. Archeologický výzkum je 
povinnost stanovená zákonem.   (orup)

Sbírání poštovních známek, dopisů se 
známkami i bez nich, dopisnic a vůbec 
všech písemností přepravených v růz-
ném časovém období posly či poštovní 
službou se pro mnohé sběratele stalo ne-
jen pouhou zálibou. Po dlouhá léta trpě-
livé práce a badatelského úsilí vytvářeli 
filatelistický exponát, aby podle přísných 
kritérií obstál na národních nebo mezi-
národních výstavách. 

Klub filatelistů z pověření Svazu českých 
filatelistů organizuje ve dnech od 2. do 5. 
června 2016 2. česko-slovenskou filatelistic-
kou výstavu. Výstava, nad níž převzali zášti-
tu předseda vlády České republiky Bohuslav 
Sobotka, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek i starosta města Žďáru nad Sázavou 
Zdeněk Navrátil, se uskuteční ve žďárském 
Domě kultury a příchozím nabídne na 120 
exponátů od 94 vystavovatelů.

Žďárští filatelisté tak navazují na dřívější 
výstavy klubové, propagační a oblastní, ale 
i té dosud největší – Národní ŽĎÁR 2004, 
v jejímž rámci se konala soutěžní výstava 
PREMIÉRA. Klub každoročně organizuje v 
Galerii Stará radnice výstavy grafických děl, 

rytin a návrhů poštovních známek předních 
výtvarných umělců spojené s besedami a 
autogramiádami. Od roku 1993 zde před-
stavila svoji tvorbu téměř třicítka výtvarníků 
a rytců.

V návaznosti na předchozí úspěchy z 
doby společného státu nezůstaly dřívější 
československé filatelistické výstavy pouze 
v nostalgických vzpomínkách ani po jeho 
rozdělení. Mezi oběma filatelistickými svazy 
došlo k realizaci myšlenky pořádání spo-
lečných výstav ke zvýšení zájmu veřejnosti 
a zejména mládeže o filatelii a současně k 
prohloubení vzájemné spolupráce. První 
česko-slovenská filatelistická výstava se ko-
nala v roce 2011 ve Vysokém Mýtě a první 
slovensko-česká filatelistická výstava v roce 
2013 v Nitře. Připravovaná 2. česko-sloven-
ská výstava je tak pokračovatelem zapo-
čaté tradice a bude probíhat v soutěžních 
kategoriích 1. a 3. stupně. „Pro návštěvníky 
výstavy připravujeme v Domě kultury příjem-
né prostředí, zřízení příležitostné poštovní 
přepážky s příležitostným razítkem, setkání 
sběratelů s možností výměny a nákupu fila-
telistického materiálu,“ sdělil zástupce orga-
nizačního výboru výstavy Emil Pelikán. (red)

Křtili novou knihu
Zelená hora Žďársko Jana Santiniho je ná-

zev nové publikace autorské dvojice Jiřího 
Kroupy a Jana Sedláka. Ústředním tématem 
knihy je unikátní žďárská památka zapsaná 
v roce 1994 na seznam světového dědictví 
UNESCO. Křest nové knihy se konal 13. květ-
na 2016 ve vestibulu Kina Vysočina. Samotný 
křest doplnila také výstava fotografií Santiniho 
staveb Jiřího Podrazila, která je rovněž insta-
lována ve vestibulu kina, a to až do poloviny 
června. Expozice bude otevřena vždy ve dnech 
promítání, tedy ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a 
v neděli hodinu před promítáním.  (red)

Žďár se chce propagovat originální grafikou

Na česko-slovenské filatelistické výstavě 
bude v červnu k vidění 120 exponátů  
od 94 vystavovatelů

Asi v polovině roku 2010 jsem byla oslo-
vena pracovníky z odboru rozvoje a územ-
ního plánování za účelem vytvoření projek-
tu na revitalizaci zeleně parku U Ivana, který 
je místními nazýván podle sochy rudoar-
mějca, který tvoří výraznou dominantu v 
jeho horní části. Projekt byl původně zamě-
řen spíše na zeleň, ale v průběhu předpro-
jektových průzkumů a pracovních schůzek 
vyvstala potřeba na kompletní obnovu mo-
biliáře a vytvoření nové cestní sítě v parku, 
která zde až na pár vychozených cestiček a 
rozpadající se dlažbu chyběla.

Zajímavostí je, že jsem se při dendrolo-
gickém průzkumu v parku potkala s nyněj-
ším starostou Zdenkem Navrátilem, jehož 
jsem už tehdy seznámila s budoucími plány 
vedení města, toho času ještě pod taktov-
kou Jaromíra Brychty.

Projekt na obnovu parku byl na několik 
let uložen do šuplíku, když přišla příležitost 
v roce 2014 jej uplatnit na vybraný dotační 
titul. Po kostrbatých jednáních při zahájení 
prací došlo k několika kompromisům, a to 
hlavně v úpravě trasování cestní sítě, a ke 
spokojenosti všech zúčastněných stran se 
práce naplno rozjely na jaře 2015. Po víc jak 
roce se park dokončuje a už nyní je vidět, že 
přestal být pouze tranzitním prostorem a 
lidé v parku tráví více času než jen při úprku 
z finančního úřadu.

Park byl pomyslně rozdělen na tři části. 
Na horní, tzv. pietní část u Ivana, kde jsou 
zároveň i pomníky obětem z II. světové vál-
ky. Zde byly kompletně  obnoveny povrchy 
schodišť a zpevněných ploch. Vysázeny byly 
trvalky, růže a kvetoucí stromy (okrasné jab-
loně a třešně). Je tedy více zdobnější než 
ostatní části, určený spíše k rozjímání a kli-
dovému odpočinku.

Druhá (středová) část parku je spíš kra-
jinářská. Tato část je určená k aktivnímu 
odpočinku, občasným sportovním nebo 
kulturním aktivitám, pikniku apod. V pů-
vodním projektu bylo v této části navrženo 
vyvedení zatrubněného potoka vedoucího 
z Horního rybníka do řeky Sázavy. Dotační 
titul tuto část bohužel neumožňoval zafi-
nancovat. Bylo by však do budoucna škoda 

tuto myšlenku úplně opustit. 
Třetí (herní část) je určena ke sportovním 

aktivitám a umístěním nových, či obnově 
stávajících herních prvků. Zrekonstruová-
no bylo hřiště s povrchem ze zpevněného 
trávníku.

Sama za sebe můžu říct, že i přes veškeré 
komplikace byla práce na projektu velikou 
radostí a především zkušeností. Jsem však 
člověk sebekritický, a čím častěji se do něj 
vracím, tím více bych některé věci udělala 
jinak, nebo byla více odvážnější. Už teď na-
příklad vidím, že by bylo vhodné park do-
plnit o více odpadkových košů, což souvisí 
se zvýšeným pohybem návštěvníků, nebo 
například vysadit více stromů. Naštěstí do-
tační titul toto dovoluje, a jak budou z par-
ku stromy vlivem staří z bezpečnostních 
důvodů odstraňovány, mohou být naopak 
doplňovány.

Co však víc než jakákoliv kritika projek-
tanta zabolí, je, když pár dnů po výsadbě 
najde vytahané keře, či pomalované lavičky. 
Tomu bohužel však nejde nijak zabránit.

Přeji tedy ne lidem, ale parku, aby si do 
něj našli cestu lidé, kteří mají úctu k přírodě, 
věcem a k práci ostatních. Není totiž samo-
zřejmostí mít ve městě takové místo, a už 
vůbec není samozřejmostí do něj investo-
vat.  Marie Vlčková

Smetanova ulice by se měla vrátit do 
provozu v polovině srpna

Navazující prostory 
náměstí Republiky

Práce v parku U Ivana jdou do finále 
Vytahané keře a pomalované lavičky zabolí projektanta víc než jakákoliv kritika. Tomu bohužel nejde nijak zabránit. Přeji 
tedy ne lidem, ale parku, aby si do něj našli cestu lidé, kteří mají úctu k přírodě, věcem a k práci ostatních.

Marie Vlčková

projektant 
zahradních 
a krajinných úprav

Na nově zrekonstruovaném parkovišti 
v Zámku by se v průběhu června měla 
objevit nová grafická cedule, kterou 
bude sdílet město společně s Muzeem 
nové generace. Město se po mnoha 
diskuzích rozhodlo této cedule využít 
ve Žďáře prozatím poněkud netradič-
ním způsobem. Na ceduli se v průběhu 
června objeví originální umělecké dílo. 
Linoryt z ateliéru výtvarníka Miloše 
Slámy s motivy významných historic-
kých památek, které město Žďár cha-
rakterizují.

Původním záměrem při oslovení něko-
lika výtvarníků byl požadavek na výtvarné 
zpracování informační cedule na parko-
viště. Po několika následných setkáních a 
konzultacích s vedením města i komisí mar-
ketingu a komunikace ale vzešla myšlenka, 
využít této příležitosti a plně využít poten-
ciál vybraného výtvarného díla. V únoru byl 
tedy pro tento úkol radou města vybrán 
výtvarník Miloš Sláma. Grafika bude sestá-
vat z celku a částí, které budou sloužit jako 
podklad pro reprodukce různých formátů a 
využítí, například pro billboard, pohledni-
ce, prospekty, webové stránky a podobně. 
Grafiku bude ale možné použít i samostat-
ně ve svém originálním provedení. Jako ce-
lek dobře poslouží jako propagační cedule 

na novém parkovišti, kde bude umístěna 
dlouhodobě, doplněna piktogramy se pak 
může objevit i na dalších místech ve městě. 
„Do budoucna by tato grafika mohla sloužit 
jako pomyslný korálek na šňůře originální 
propagace Žďáru nad Sázavou. Jejím užitím 
získáme osobitý směr, kterým se můžeme 
v propagaci města ubírat,“ sdělil starosta 
města Zdeněk Navrátil. Části grafiky by se 
pak měly objevit i na nových propagačních 
předmětech města. 

Miloš Sláma  /1965/
  Žije a pracuje v Křoví u Velké Bíteše a 

v Polničce u Žďáru nad Sázavou. Vystudoval 
VOŠ Václava Hollara v Praze, atelier grafiky 

a knižní ilustarace, po roční stáži v Paříži 
(1990) samostatně vystavuje. Od roku 2015 
je členem Sdružení českých umělců grafiků 
Hollar Praha. Opakovaně získal ocenění v 
soutěži Grafika roku a jeho práce jsou za-
stoupeny v soukromých i veřejných sbír-
kách doma i v zahraničí. Jeho doménou jsou 
vícebarevné linoryty vytvářené postupným 
odrýváním z jedné matrice. Slámovy drob-
né i rozměrné grafiky jsou charakteristické 
pronikáním světla do prostoru na hranici 
reálného a imaginárního, zobrazováním 
struktur větvoví, keřů, stromů, trav a harmo-
nií barev. Často pracuje v tematických cyk-
lech. Po návštěvě Svaté hory Athos v Řecku 
(2007) vytvořil sérii inspirovanou ikonami, 

Vývarník Miloš Sláma při práci na originální grafice pro město Žďár nad Sázavou foto: Nikola Adlerová

v roce 2009 se zabýval vztahem prostoru, 
světla a hmoty v architektuře J. B. Santiniho 
- Aichela. Zde začal poprvé kombinovat 
tisk z výšky a hloubky. Příležitostně se za-
bývá tvorbou pro sakrální architekturu a 
ilustracemi. Je autorem Grafického ručního 
lisu Sláma.  (adl)

Ve čtvrtek 12. května 2016 zodpověděla 
inženýrka Dagmar Zvěřinová, předsedkyně 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, do-
tazy zastupitelů města na průběh rekon-
strukce vodovodu a kanalizace na ulici Sme-
tanova. Podle jejích slov odstoupil svaz od 
původního záměru řešit stavby na dvě eta-
py (Brněnská – Tyršova, Tyršova – Hutařova) 
kvůli nutnosti propojování jednotlivých 
částí řadů a přípojek k objektům a s tím sou-
visejícím pohybem mechanizace. Jak dále 
Zvěřinová uvedla, byla ve výběrovém řízení 
vybrána zkušená firma s dostatečným záze-
mím, ale přesto došlo ke zpomalení prací. 
Jedním z důvodu bylo i zjištění nevyhovují-
cího podloží stavby a jeho úpravy. Dále bylo 
Svazem odstoupeno od provedení vrstev 
komunikace, která měla být připravena k 
zimnímu provozu. Cena stavby, která činí 
6,7 mil. Kč a na kterou město přispělo 30 %, 
tedy 1,9 mil. Kč, bude o tyto náklady sníže-
na a tím bude ponížen i příspěvek města. Na 
dotaz, proč nebyly práce prováděny v pro-
dloužených nebo nočních směnách, odpo-
věděla Dagmar Zvěřinová, že stavba probí-
hala mezi rodinnými domy a takové řešení 
nebylo s ohledem na místní občany možné. 

Na stavbu rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko navázalo město Žďár nad Sázavou 
rekonstrukcí povrchů. Dodavatelem stavby 
města je firma COLAS CZ a.s. Firma si sta-
veniště převzala 16. května 2016. Smlouva 
o dílo byla uzavřena na cenu 12,4 milionu 
korun bez DPH a dobu výstavby 90 dnů. 
Doba výstavby u nabídek se pohybovala 
od právě uvedených 90 dnů kolem 120, 136 
až po 145 dnů. Výběrovým řízením se tedy 
zkrátila víc než o celý měsíc.  

 Irena Škodová, 
 vedoucí odboru rozvoje 
 a územního plánování
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V pátek 24. června 2016 se od 8.30 uskuteční již čtvrtý ročník vzdělávací akce pro 
děti žďárských základních škol S lesníkem do lesa. Vzdělávací akci organizuje pod 
záštitou starosty města Zdeňka Navrátila Městský úřad Žďár nad Sázavou ve spo-
lupráci s rodinou Kinských. 

Díky spolupráci mezi městem a Kinskými 
se vzdělávací akce mohou již podruhé zú-
častnit všichni žáci čtvrtých tříd ve městě. 
Kinští totiž zajišťují rovnocennou akci pro 
druhou polovinu žáků. V  předešlých letech 
se z  kapacitních důvodů této akce zúčast-
ňovaly střídavě pouze dvě školy.

Cílem tohoto projektu je ukázat žákům 4. 
tříd základních škol, které mají látku o lese v 
rámci přírodovědy v osnovách, lesnické čin-
nosti v praxi. Představit dřevo jako obnovi-

telnou surovinu a  les s  jeho hospodářskými 
i  sociálními souvislostmi. Celý projekt, který 
koordinuje vedoucí odboru životního pro-
středí městského úřadu Jaroslav Doubek, 
je realizován za účasti lesních pedagogů z 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Lesů ČR, 
s.p., Hradec Králové a odborníků na zpraco-
vání dřeva. Na akci se také podílí dvě slož-
ky integrovaného záchranného systému 
– Městská policie a jednotka Sboru dobro-
volných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zá-
mek. Tyto složky jsou společně na stanovišti 
Zakázané činnosti v lese. Akce se každoroč-
ně koná v městských lesích, a to za každého 
počasí.  (red)

Posbírali 1620 kilogramů objemného odpadu
Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava 2016

Do 8. ročníku tradiční úklidové akce 
Čistá Vysočina se ze Žďárska přihlásilo 55 
subjektů. Každá skupina sběračů dostala od 
Krajského úřadu Kraje Vysočina pytle a re-
flexní vesty, které si vyzvedli na kontaktním 
místě – pro Žďársko – na odboru životního 

prostředí MěÚ Žďár nad Sázavou. V termínu 
od 11. 4. 2016 do 24. 4. 2016 uklízeli jednot-
livci, školy, obce, sbory dobrovolných hasi-
čů, neziskové organizace i podnikatelské 
subjekty. V letošním roce se sbíral komu-
nální odpad do černých pytlů a plasty do 
průhledných pytlů na rozdíl od předchozích 
let, kdy u silnic zářily žluté a modré pytle. 
Odvoz posbíraných odpadků od silnic za-
jistila Krajská správa a údržba silnic, odvoz 
odpadků posbíraných uvnitř obcí si obce 

zajišťovaly samy. Mapu uklizených úseků 
můžete zhlédnout zde: www.kr-vysocina.
cz/cistavysocina. Celkem 19 skupin nadšen-
ců posbíralo ve Žďáře nad Sázavou 1620 kg 
objemného odpadu, 160 kg plastů a  8ks 
pneumatik. 

Ve dnech od 8. do 10. 4. 2016 proběhla 
také další úklidová akce Čistá řeka Sáza-
va. Na horním toku řeky organizuje čištění 
místní akční skupina Havlíčkův kraj, která 
sběračům poskytla pytle na odpadky, pra-
covní rukavice, reflexní pásky a malou sva-
činku. Posbírané odpadky odvezlo Povodí 
Vltavy, státní podnik. Do této akce se opět, 
jako každoročně zapojila skupina zaměst-
nanců MěÚ Žďár nad Sázavou společně s 
panem starostou a místostarostou, která 

zbavila odpadků okolí řeky od mostu na uli-
ci Žižkova po most u Penny Marketu. Vzhle-
dem k vyššímu počtu účastníků (16) a men-
šímu množství odpadů jsme úsek posbírali 
rychleji než v předchozích letech a tak zbyl 
čas na vyčištění břehů Sázavy u parkoviště 

Penny Marketu. I letos jsme při sběru nara-
zili na zajímavé věci např. zánovní nerezový 
hrnec s pokličkou nebo dva malované talí-
ře. Řeku Sázavu čistili i vodní skauti ze Žďáru 
nad Sázavou, a to přímo z lodí v úseku od 
Jermářova jezu po most na ulici Kovářova.

Děkujeme všem, kteří se do úklidových 
akcí zapojili. 

 Hana Daďourková,
 odbor životního prostředí MěÚ

Ve spolupráci s autorizovanou oba-
lovou společností EKO-KOM jsme po 
roce opět objednali praktické barevné 
sady tašek na třídění odpadů.

Od 23. května 2016 je možné získat 
v informační kanceláři (hned při vstupu 
do budovy) městského úřadu sadu tašek 
do domácnosti na třídění papíru, plas-
tů a skla. Podmínkou je  trvalý pobyt ve 
Žďáře nad Sázavou. Tašky jsou vydávány 
vždy po předložení občanského průkazu. 
Přednost mají ti, kteří ještě tuto možnost 

nevyužili v loňském roce.
Bylo objednáno 1 500 kusů větších sad 

o rozměru 35x50x26 cm a 700 kusů men-
ších sad o rozměru 23x40x23cm, ty jsou 
vhodné i do menších prostor. Tašky jsou z 
odolného recyklovaného materiálu a jsou 
omyvatelné. Lze je k sobě spojit suchým 
zipem. Jejich použití je opakované.

Prozatím byly dodány menší sady ta-
šek, větší sady budou dodány do 30. červ-
na 2016.

 Miluše Kozáková,
 odbor komunálních služeb

Město opět nabízí občanům zjednodušení domácího třídění odpadů

Oddělení informatiky poskytuje služby zejména ostatním útvarům městské-
ho úřadu, veřejnosti jsou z větší části skryty. Jedná se například o správu vý-
početní techniky, počítačové a telefonní sítě, programového vybavení, nákup 
spotřebního materiálu do tiskáren, technické zabezpečení konání voleb, jed-
nání zastupitelstva a rady města a distribuce materiálů k jednání. 

Oddělení informatiky dále eviduje 
kvalifikované a komerční certifikáty elek-
tronických podpisů zaměstnanců, zajišťu-
je chod základních služeb sítě, jako jsou 
přidělování práv pro přístup do vnitřní 
počítačové sítě, internetu a k aplikacím 
a přístup do budovy městského úřadu.
Ostatním kolegům stejně jako zaměst-
nancům obcí ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Žďár nad Sáza-
vou nabízí metodickou pomoc a školení. 
Prostřednictvím vybudovaného techno-
logického centra poskytuje oddělení pří-
spěvkovým organizacím města, obcím a 
jejich příspěvkovým organizacím hosto-
vanou elektronickou spisovou službu. 

Zajišťuje ochranu počítačů před škod-
livým softwarem (např. počítačové viry) a 
nevyžádanou poštou. Podle předního vý-
robce bezpečnostního softwaru vzniklo v 
roce 2015 každý den průměrně 1,18 mi-
lionu škodlivých kódů, je proto nasnadě, 
že útoky se nevyhýbají ani nám. Na měst-
ský úřad například každý týden z interne-
tu přijde více než 30 tisíc e-mailů, z toho 
více než 80 % jsou zprávy s nebezpečnou 
přílohou nebo spam.

Oddělení informatiky provozuje eGON 
centrum, kde probíhá testování žadatelů 
o řidičské oprávnění, uchazečů o zaměst-
nání, příp. školení zaměstnanců města. 
Do náplně činnosti oddělení informatiky 
spadá rovněž správa budovy městského 
úřadu – vybavení kanceláří nábytkem, 
obsluha, údržba a opravy výtahu, výmě-
níkové stanice atd. Aktuálně probíhající 
rekonstrukce elektrorozvodů je též pod 
dohledem správce budovy.

Webové stránky města zaznamenaly 
přes 566 tisíc návštěv ročně

Oddělení informatiky technicky zajiš-
ťuje internetovou prezentaci města. Na 
webu města zveřejňuje informace doda-
né kolegy z ostatních odborů. 

Webové stránky v současné grafické 
úpravě s podporou zobrazování na mo-
bilních zařízeních byly spuštěny v březnu 
2015. To, že se staly důležitým komuni-
kačním kanálem s veřejností, dokládá 
statistika návštěvnosti. Za posledních 12 
měsíců webové stránky města zazname-
naly celkem 566 tisíc návštěv, při kterých 
bylo zobrazeno přes 1,5 milionu stránek.  
Během týdne čelí webový server největ-
šímu náporu v pondělí a úterý, kdy se po- 

 
čet návštěv stránek pohybuje okolo 1 800 
za den. Naopak ve dnech volna návštěv-
nost klesá k hodnotě 800 denně. 

Návštěvníky nejvíce lákají on-line služ-
by. Po domovské stránce je druhou nejví-
ce zobrazovanou stránka s webkamerou 
a teploměrem s průměrným měsíčním 
počtem zobrazení přibližně 14 tisíc. Tep-
lota je pravidelně zaznamenávána od září 
roku 2006. Maximální naměřená teplota 
má hodnotu plus 34,1 °C a teploměr jí 
dosáhl 20. srpna 2012, minima pak bylo 
dosaženo 27. ledna 2010, a to mrazivých 
mínus 21,0 °C. 

V žebříčku popularity webových strá-
nek následuje služba Dotazy a náměty, již 
si návštěvníci webu prohlédnou více než 
desettisíckrát během jednoho měsíce. 
Takzvaná „Dotazovna“ je v provozu od říj-
na roku 2010 a do současnosti bylo jejím 
prostřednictvím zodpovězeno přes tři a 
půl tisíce dotazů.

Zasílání novinek z úřední desky  
a obsloužení bez zbytečného čekání

Na webových stránkách města najdete 
i další služby, které vám mohou pomoci. 
Můžete se zaregistrovat k zasílání novi-
nek z úřední desky nebo upozornění na 
zveřejnění dokumentů týkajících se jed-
nání rady a zastupitelstva města. Podle 
data podání žádosti lze zkontrolovat, zda 
na vás na úřadě nečeká nově vyrobený 
osobní doklad. Stavebníci využijí službu 
Žádost o vyjádření k existenci sítí. K pro-
zkoumání se rovněž nabízí mapové pro-
jekty, aplikaci Lepší místo mohou uživa-

telé využít k nahlášení drobných poruch 
a problémů ve městě. Pokud chcete mít 
jistotu, že nebudete čekat před přepáž-
kovým pracovištěm občanských nebo 
řidičských průkazů, cestovních dokladů, 
matriky, případně ověřování podpisů, vy-
užijte objednávkový systém.

Návštěvníci rovněž ocení telefonní 
seznam, kde kromě telefonních a e-mai-
lových kontaktů na všechny zaměstnan-
ce zjistí, zda se konkrétní pracovník prá-
vě nachází v budově městského úřadu. 
Jednoduchým způsobem si mohou také 
uložit „elektronickou vizitku“ vybraného 
pracovníka do svého počítače nebo chyt-
rého telefonu.

Nové technologie a odborný rozvoj  
zaměstnanců

V posledních pěti letech se podařilo 
pracovníkům oddělení informatiky za 
pomoci projektového koordinátora Jiřího 
Matouška získat dotace z fondů Evropské 
unie ve výši přesahující 11 milionů ko-
run. Získané prostředky byly investovány 
především do nových technologií a od-
borného rozvoje zaměstnanců (projekty 
vybudování a rozvoj služeb technologic-
kého centra, vybudování eGON centra a 
školení v něm).

Důležitost oddělení informatiky se 
naplno projeví v krizových situacích, kdy 
technika nefunguje tak, jak má a přísluš-
ný kolega – úředník třeba nemůže vydat 
rozhodnutí, na které klient čeká… O to, 
aby takových situací bylo co nejméně 
(pokud možno žádné), se na oddělení in-
formatiky stará pět zaměstnanců a všech-
ny je najdete v druhém patře budovy 
městského úřadu.

 
 Libor Vostrejš, 
 vedoucí oddělení informatiky

Tým oddělení informatiky Foto: Nikola Adlerová

Školáci se v červnu vydají do lesa

Skupina z městského úřadu Foto: adl Mladí hasiči Foto: archiv  Osadní výbor Mělkovice Foto: archiv

Představení oddělení informatiky



Školství

15

Příspěvkové organizace města

14

Dvě školské příspěvkové organizace mají 
od 1. srpna nové ředitele

1. Proč jste se ucházela o pozici ředitelky 
Mateřské školy Žďár nad Sázavou? A na 
co se v práci nejvíce těšíte?

Zvítězilo odhodlání a chuť podpořit a 
zviditelnit kvalitní práci všech pedagogů v 
předškolních zařízeních ve městě a navázat 

na úspěšné kroky paní ředitelky Vránkové.  
V práci se nejvíce těším na spolupráci s ko-
legyněmi, z nichž většina se nebojí ničeho 
nového, aktivně se vzdělává a tím samozřej-
mě profesionálně roste, a na uskutečnění 
spousty svých plánů a představ.

2. Jaká je Vaše předchozí praxe? A jak 
snášíte vysoké pracovní nasazení?

Začínala jsem učit na dvoutřídní mateř-
ské škole ve Velké Losenici, kde mě do praxe 
zasvětily dvě výborné učitelky Milena Hou-
fová a Františka Fišarová. V roce 1995 jsem 
přestoupila do Žďáru nad Sázavou, kde 
jsem učila rok v MŠ Na Vodojemu a do roku 
2002 na MŠ Vančurova. V roce 2003 jsem 
dostala nabídku na vedení MŠ Brodská, kde 
působím dodnes. Od roku 2008 do 2011 mi 

k MŠ Brodská přibyla starost o MŠ Okružní, 
kde se obnovil po 3 letech provoz. Na vyso-
ké pracovní nasazení jsem zvyklá a snáším 
ho poměrně dobře. Myslím, že si umím na-
plánovat i zorganizovat čas a energie mám 
podle slov lidí z mého okolí na rozdávání.

3. Jak relaxujete? Co je pro Vás tím nej-
větším odpočinkem?

Relaxuji ráda se svojí nejbližší rodinou 
při rozmanitých společných akcích, baví 
mě práce na zahrádce, chodím nordic 
walking v krásné přírodě kolem. Ráda 
čtu, cestuji a poznávám nová místa a lidi. 
Největším odpočinkem je pro mě, jako asi 
pro každého, dostatečný spánek. 
Děkuji za rozhovor.  Nikola Adlerová

Tři otázky pro ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou

Rada města vyhlásila 8. února 2016 dvě 
konkursní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele/ky Mateřské školy Žďár nad 
Sázavou (MŠ) a Základní školy Žďár nad 
Sázavou (ZŠ), Komenského 6 a jmenovala 
konkursní komise pro jednotlivá konkurs-
ní řízení. Do konkursního řízení na MŠ se 
přihlásilo 6 uchazečů, 2 uchazečky byly vy-
zvány k doplnění dokladů ke splnění kvalifi-
kačních předpokladů, ale doložené doklady 
nesplňovaly požadovanou kvalifikaci, tudíž 
byly ke konkursnímu řízení přizvány pouze 
čtyři uchazečky. Do konkursního řízení na 
ZŠ, Komenského 6 se přihlásili 3 uchazeči a 
všichni se zúčastnili konkursního řízení.

Konkursní řízení na MŠ proběhlo 7. dub-
na 2016, řízení na ZŠ pak o týden později 14. 
dubna 2016. Usnesení konkursních komisí 
byla předložena radě města ke schválení a 

na pracovní místo ředitelky MŠ byla radou 
města jmenována 2. května 2016 magistra 
Iveta Klusáková, v současné době vedoucí 
učitelka na Mateřské škole Brodská ve Žďá-
ře nad Sázavou 3. Nově jmenovaná ředitel-
ka bude mít „na starosti“ přibližně 700 dětí v 
29 třídách v MŠ, která má šest odloučených 
pracovišť. 18. dubna 2016 pak rada města 
jmenovala  na základě usnesení konkursní 
komise do funkce ředitele Základní školy 
Žďár nad Sázavou, Komenského 6 magistra 
Iva Kuttelwaschera, ten je v současné době 
zaměstnán ve Vysočina Education jako me-
todik pro vzdělávání. Nově jmenovaní ře-
ditelé příspěvkových organizací města na-
stoupí do svých funkcí 1. srpna 2016. Velký 
rozhovor s oběma řediteli přineseme v ně-
kterém s dalších čísel Žďárského zpravodaje

 (red)

Iveta 
Klusáková

ředitelka příspěvkové 
organizace 
Mateřská škola 
Žďár nad Sázavou

Ve spolupráci s Římskokatolickou far-
ností sv. Prokopa zpřístupní pracovníci Re-
gionálního muzea v rámci Dne Žďáru v so-
botu 11. června 2016 odpoledne od 13.00 
do 20.00 věž žďárského farního kostela sv. 
Prokopa. Vstup bude jako vždy zdarma ve 
skupinách po patnácti osobách v dopro-
vodu průvodce, prohlídka potrvá zhruba 
dvacet minut. Na věži budou připraveny 
historické snímky města k porovnání s jeho 
současnou podobou.  Stanislav Mikule

Podnapilí mladiství
Ve večerních hodinách 15. 4. byla při 

obchůzkové službě v okolí Staré radnice 
zjištěna skupinka mládeže, která požívala 
alkoholické nápoje. Jednalo se o místního 
mladíka a jeho tři mimožďárské kamarády. 
Při dechových zkouškách bylo u všech osob 
mladších 18 let zjištěno požití alkoholu. 
Místnímu mladíkovi bylo naměřeno 1,42 
‰, dalším dvěma 0,18 ‰ a 1,69 ‰. Alko-
hol mladíkům podal jejich 18 letý kamarád. 
Všichni aktéři byli postihnuti za požívání al-
koholu v místech, kde to vyhláška zakazuje, 
a plnoletý občan též za podávání alkoholu 
osobám mladších 18 let. Věc byla oznáme-
na sociálnímu odboru MěÚ a podnapilé 
mladistvé si na služebně městské policie 
převzali jejich rodiče. 

Vandalismus
V nočních hodinách ze 7. na 8. května 

bylo na tísňovou linku 156 přijato oznámení 
od občana města, že do obytného domu na 
ulici U Klafárku v ZR 3 se snaží dostat prav-
děpodobně podnapilý muž. Ten rušil noční 
klid a házel kamení do oken. Na místo byly 
vyslány hlídky městské policie, kterým se 
podezřelého muže ve věku 40 let podařilo 
zadržet na ul. Komenského. Bylo zjištěno 
rozbití skleněné výplně okna, k čemuž se 
muž doznal. Motivem jeho jednání bylo 
údajné odnesení věcí, které má uschovány 
u jednoho z majitelů bytů. Věc bude násled-
ně dořešena s ohledem na vyčíslení vzniklé 
škody na majetku. 

Opilců neubývá
Městská policie v období posledního 

měsíce opět řešila značný počet silně pod-
napilých osob, které vážně narušovaly ve-
řejný pořádek, či ohrožovaly svůj život a 
zdraví. Většina aktérů skončila vzhledem ke 
své silné podnapilosti po lékařském vyšet-
ření na PZS Jihlava, kdy míra jejich podna-
pilosti ve většině případů kolísala mezi 2,6 
– 3,5 ‰. Další aktéři skončili, vzhledem ke 
zraněním, v novoměstské nemocnici. Jsou i 
případy, které jsou vyřešeny předáním pod-
napilé osoby rodinnému příslušníkovi. Toto 
se stalo například muži ve věku 35 let, který 
ležel v komunikaci na ul. Libušínská v ZR 1. 
Byl následně předán do péče manželky.  

Podomní prodej
Na tísňovou linku 156 bylo oznámeno 

pracovníkem bezpečnostní agentury, že 
před obchodním domem Kaufland v ZR 
6 dochází k prodeji zboží. Na místo se do-
stavila hlídka MP, která zjistila, že se jedná 
o muže slovenské národnosti, nabízejícího 
kolemjdoucím holící strojky. Vzhledem k 
tomu, že tento způsob prodeje je nařízením 
města zakázán, byla muži uložena na místě 
bloková pokuta.   (MP)

Městská policie 
informujeVzpomínáte si ještě na dobu nedávno 

minulou, na prvomájové průvody, nakupo-
vání v Merkuru, posezení v „Mlíčňáku“ či na 
akci Z a výstavbu sídliště Přednádraží? Vý-
stava fotografií v hlavní budově Regionál-
ního muzea na Tvrzi vám připomene časy, 
kdy byl ve Žďáře sálový počítač, zdravotní 
středisko bylo u divadla, sídlil zde Okres-
ní národní výbor, a kdy se při telefonování 
občas stalo, že jsme omylem vytáhli šňůru 
ze zdi. A kdo zná tuto dobu jen z vyprávění 
rodičů, prarodičů a starších sourozenců a 
kamarádů, uvidí, že i tehdy jsme si uměli ži-
vot v „nudné šedi panelákových sídlišť“ zpří-

jemnit. Výstava potrvá do 26. června 2016.
 Stanislav Mikule

Zajděte na výstavu do Regionálního muzea

Tanečníci se utkají ve 27 kategoriích, Žďár tančí

Blíží se již osmá Muzejní noc

V sobotu 28. května proběhne již osmý ročník nepostupové pohárové soutěže Žďár 
tančí 2016. Soutěž se tradičně pořádá ve sportovní hale na Bouchalkách a je organizo-
vána kolektivem pracovníků Active – středisko volného času za podpory města Žďár 
nad Sázavou a štědrých sponzorů.

Počet tanečníků a diváků každým rokem 
roste. V roce 2015 se soutěže zúčastnilo re-
kordních 1445 tanečníků celkem ve 27 kate-

goriích. Taneční kolektivy se mohou utkat o 
prvenství v kategoriích předškoláci, aerobic, 
street dance, show dance, moderní tanec a 

scénický tanec. Jednotlivé choreo-
grafie jsou dále rozděleny dle věku 
jako děti, junioři a hlavní věková ka-
tegorie. Neuvěřitelných 1381 divá-
ků přišlo v loňském roce podpořit v 
průběhu celého dne tanečníky, ale i 
celé taneční kolektivy. Pečlivě slože-
ná porota, která se mění na základě 
odbornosti vždy v daných kategori-
ích, bude i v letošním roce postave-
na před nelehký úkol. 

      Milan Müller
 Active - SVČ

Pilák, archiv Regionálního muzea Foto: archiv

Farní kostel sv. Prokopa Foto: Vladimír Sýkora

V pátek 10. června 2016 od 20.00 do půl-
noci se ve Žďáře díky Regionálnímu muzeu 
uskuteční VIII. muzejní noc, tentokrát v rám-
ci výstavy Takoví jsme byli. Přijďte se vrátit 
do časů prvomájových a lampiónových 
průvodů, spartakiád, čundrů a pionýrských 
táborů, branných cvičení, akcí Z, „podpulťá-
ků“, front na toaletní papír, práce bez mo-
derních počítačů a dalších běžných situací 

z doby před rokem 1989! Můžete přijít v 
dobovém odění nebo přijet historickou ško-
dovkou či na „kozím dechu“. Děti, přineste si 
lampióny! Ve 21.30 proběhne malý lampió-
nový průvod od budovy Tvrze. Každé dítě s 
lampiónem obdrží na konci malou pozor-
nost. V případě nepříznivého počasí bude 
program upraven.

 Kamila Dvořáková

V rámci Dne Žďáru bude zpřístupněna 
věž kostela sv. Prokopa

AKADEMIEtradičn
í

neděle 29. května

KROUŽKŮ

VYSTOUPENÍ DĚTÍ
TANEČNÍCH POHYBOVÝCHA

VSTUPNÉ: DĚTI 10,- Kč

DOSPĚLÍ 20,- Kč

SPORTOVNÍ HALA
NA BOUCHALKÁCH

16:00

1. Proč jste se ucházel o pozici ředitele 
Základní školy Žďár nad Sázavou, Ko-
menského 6? A na co se v práci nejvíce 
těšíte? 

Patřím mezi typy lidí, kteří chtějí stále 
něco nového tvořit. Pozice ředitele školy 
dává v hojné míře možnosti k realizaci vlast-
ních myšlenek a nápadů. Těším se na spo-

lupráci s lidmi, kteří umí učitelské řemeslo, 
sledují nové trendy ve vzdělávání, a věřím, 
že budeme výborný tým. Těším se také na 
přátelskou spolupráci s řediteli ostatních 
žďárských škol.

2. Jaká je Vaše předchozí praxe? A jak 
snášíte vysoké pracovní nasazení?

Ve školství pracuji 20 let, začínal jsem v 
pozici učitele v hudební škole Andante a na 
ZŠ Palachova. Dále pak jako metodik pro 
vzdělávání učitelů a manažer projektů v pe-
dagogickém centru a na Vysočina Educati-
on. Ve své práci jsem měl možnost navštívit 
mnoho škol u nás i v zahraničí, zachytávat 
a šířit moderní trendy ve vzdělávání, spolu-
pracovat s managementem různých typů 
škol a se zajímavými lidmi. Toto vše vyža-
dovalo maximální nasazení, bez kterého 
by tvůrčí práce se školami možná nebyla. 

Znám nároky na post ředitele školy, jsem 
absolvent studia pro ředitele, podílel jsem 
se na realizaci vzdělávacích projektů pro 
management škol a mám mnoho spřátele-
ných a zkušených ředitelů, se kterými mů-
žeme problémy školského managementu 
společně konzultovat a vzájemně sdílet své 
zkušenosti.

3. Jak relaxujete? Co je pro Vás tím nej-
větším odpočinkem?

Relax je pro mě každá aktivita s rodinou, 
víkendy, výlety, dovolená. Jako Rak mám 
rád vodu ve všech jejich podobách. Na 
ledu rád bruslím, na sněhu si rád zalyžuju. 
Ve vodě, kapalině, rád plavu, potápím se, 
dřív jsem tento sport dělal závodně. Když 
je voda ve varu, rád si dám dobrou kávu a 
popovídám s přáteli. 
Děkuji Vám za rozhovor.  Nikola Adlerová

Ivo 
Kuttelwascher 

ředitel příspěvkové 
organizace 
Základní škola 
Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6

Tři otázky pro ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Jak vypadá běžný provoz letiště Přibyslav se 
rozhodly zjistit děti z mateřských škol Vláček a 
Pastelka ze Žďáru nad Sázavou. První květnové 
pondělí dorazilo na letiště bezmála sto pade-
sát dětí. Děti ze Žďáru znají přibyslavské letiště 
hlavně prostřednictvím Dnů otevřených dveří, 
které členové Aeroklubu každoročně pořádají 
na Prvního máje. Pro děti z mateřských škol 
připravili letci prohlídku jejich zázemí, dopole-
dne bylo plné her s leteckou tématikou.

Navštívili letiště

Text i foto: Zuzana Špačková
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Kronika města Žďáru nad Sázavou

Dnešní vzpomínání věnujeme událostem 
května 1946, kdy uplynul rok od konce války. 
Opisy z Pamětní knihy obce Města Žďáru

Oslava 1.května: 1.květen oslavili obyva-
telé Města Žďáru po 7 letech zase poprvé 
jako svobodní občané v samostatném státě. 
Letošní první máj měl být slaven podle ná-
zoru většiny obyvatelstva jednotně, ovšem 
nestalo se tak. Oslavy měly ráz politický, byl 
to den nástupu politických stran pro volby 
do Ústavodárného národního shromáždě-
ní, které se měly konati 28. května. Oslavy v 
našem městě byly zahájeny v 6 hodin ráno 
budíčkem hudby Města Žďáru. Dopoledne 
oslavila 1. květen strana národně-socialistic-
ká průvodem s hudbou od lihovaru a veřej-
ným projevem na náměstí, kde mimo místní 
činovníky strany promluvila tajemnice Kubel-
ková z Brna; odpoledne a večer uspořádala 
místní organisace strany májovou veselici v 
Sokolovně. Strana komunistická oslavila 1. 
květen průvodem s hudbami a táborem lidu 
na náměstí odpoledne; hlavním řečníkem byl 
Vladimír Matula, předseda ústředního národ-
ního výboru v Brně. Večer uspořádala dělnic-
ká divadla v Městě Žďáře v Národním domě 
hru Maxima Gorkije „Matka“. Krásné počasí 
toho dne způsobilo, že celé město, vyzdo-
bené prapory, zapojilo se radostně do oslav 
našeho celonárodního svátku.

Oslavy I. výročí osvobození: Ve dnech 4. 
-10. května oslaveno bylo první výročí osvo-
bození řadou slavností pod vedením místní 
osvětové rady a záštitou místního národního 
výboru za spolupůsobení všech kulturních 
spolků.

Obnovená svatojánská pouť v Zámku 
Žďáře: Ve čtvrtek 16. května konala se popr-
vé v osvobozené republice svatojánská pouť 
v Zámku Žďáře, v níž se pokračovalo v neděli 
19. května. V předvečer svátku sv. Jana Nepo-
muckého provedena byla na Branském rybní-
ku Benátská noc za veliké účasti lidu ze Zám-
ku a Města Žďáru i okolí. V neděli 19. května, 
kdy pořádán tu byl sjezd Svazu katolických 
žen a dívek, v zemi Moravskoslezské – těšila 
se pouť veliké návštěvě.

Oslava narozenin prezidenta Dra. E. Be-
neše: 27. května v předvečer 62. narozenin 
presidenta republiky Dra. Eduarda Beneše 
uspořádala místní osvětová rada oslavu v So-
kolovně. Proslov měl okresní školní inspektor 
Ludvík Jaroš, účinkovala hudba Města Žďáru 
a žákyně vyšších tříd obecné školy.      

Přednáška a oslava „Svátku matek“: V ne-
děli 12. května promluvil v Sokolovně místní 
rodák Bohuslav Holemář, major naší zahra-
niční armády v Anglii, o své cestě do ciziny a 
zážitcích v uplynulé válce. Téhož dne odpo-
ledne uspořádala okresní péče o mládež za 
součinnosti místních škol v Národním domě 
oslavu „Svátku matek“, na které o významu 
tohoto svátku pojednala Marta Dornová, 
choť ředitele zdejší hospodářské školy.                                                             
 opis: Marie Linhartová

Z historie města

V rámci největší sportovní události na území České republiky v letošním roce, kterou 
bude ve dnech 29. 6. - 3. 7. mistrovství světa horských kol v Novém Městě na Moravě, 
se uskuteční řada doprovodných akcí. Pro aktivní mladé cyklisty bude nejzajímavější 
možnost účastnit se Mistrovství dětí a mládeže,  které se uskuteční ve Vysočina Aréně 
v pátek 1. července. Největší zájem se dá očekávat u závodu kategorie Open ČT : D 
Junior Trophy, což je otevřený závod pro všechny děti.

Start prvního závodu bude v pátek  
1. července 2016 v 10.00 hodin, do Grand 
Prix ČT: D Junior Trophy je možné se no-
minovat pomocí mládežnických závodů v 
rámci série Kolo pro život, ale v pravé po-
ledne už vyrazí na trať závodníci v závodu 
Open, tedy otevřeného závodu pro všechny 
příchozí děti.

Závody kategorie Open se uskuteční v 
mnoha kategoriích, počínaje od těch nej-
menších na odrážedlech až po žáky ve věku 
do 14 let (do ročníku narození 2002). Star-
tovné v závodu je zdarma, ovšem je třeba 
myslet na to, že do Vysočina Arény je možné 
se dostat v průběhu šampionátu pouze s 
platnou vstupenkou. To ale neplatí pro děti  
do výšky 140 cm, ty mají vstup zcela zdar-
ma.

Více informací nejen k dětským závo-
dům, ale také všechny informace ohledně 
mistrovství světa horských kol naleznete na  
webu www.mtb2016nmnm.cz.

 
Soutěž o vstupenky na mistrovství  

světa v Novém Městě na Moravě

Vyhrajte dvě vstupenky na mistrovství svě-
ta na horských kolech! Stačí jediné, správně 
odpovědět prostřednictvím e-mailu na jed-
noduchou soutěžní otázku týkající se MS v 
Novém Městě na Moravě. Výherce vstupe-
nek bude ze správných odpovědí vyloso-
ván na tiskové konferenci města Žďáru nad 
Sázavou 1. června 2016. Své odpovědi zasí-
lejte do 1. června do 8.00 hodin na e-mail: 
nikola.adlerova@zdarns.cz, do předmětu 
e-mailu uveďte SOUTĚŽ.

Soutěžní otázka: 
Jak se oficiálně nazývá dětský závod ote-
vřený pro veřejnost, který je součástí do-
provodného programu MS?

Pokud nevyhrajete nyní, nebojte se, v 
příštím čísle Žďárského zpravodaje budete 
mít další šanci. Těšíme se na vaše odpovědi.

 (red)

Během mistrovství světa budou závodit 
i děti. Přiveďte malé závodníky na start!

Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni  
16. května 2016 celkem 21 483 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu. 
(Statistika: duben 2016 - 21 489, 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 březnu 2016
+ dodatečně v listopadu 2015

Julie Anna Schutová  10. 11. ZR 1
Kamila Nedělková   2. 3. ZR 4
Lucie Slámová    3. 3. ZR 5
Lucie Morkusová    4. 3. ZR 1
Anna Poulová    7. 3. ZR 6
Leontýna Košťálová   8. 3. ZR 4

Samuel Kunc    9. 3. ZR 1
Tadeáš Kunc    9. 3. ZR 1
Eliška Martins  10. 3. Stržanov
Tomáš Kříž  17. 3. ZR 6
Linda Tlustošová   20. 3. ZR 5
Jan Mašek   21. 3. ZR 2
 
Životní jubilea v červnu 2016

František Hynek   1. 6. 80 let ZR 6
Růžena Ceralová   8. 6. 90 let ZR 1
Aloisie Sýkorová   16. 6. 92 let ZR 3
Zdeněk Beneš  17. 6. 80 let ZR 3
Josef Dokulil   23. 6. 80 let ZR 6
Ladislav Konečný    23. 6. 90 let ZR 7
Anna Košíková   29. 6. 85 let ZR 5

 
 Srdečně gratulujeme!

MISTROVSTVÍ DĚTÍ 
A MLÁDEŽE
PŘI MS NA HORSKÝCH KOLECH V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
DOPŘEJTE VAŠIM DĚTEM NEOPAKOVATELNÝ ZÁŽITEK, DĚTI SE STÁVAJÍ AKTIVNÍ SOUČÁSTÍ MS

1. ČERVENCE  2016   VYSOČINA ARÉNA

23. - 24. 5. 2015
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

SVĚTOVÝ POHÁR 
HORSKÝCH KOL

HLAVNÍ PARTNEŘI 

ZA PODPORYDODAVATELÉ

UCI PARTNEŘI 

PARTNEŘI 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Jaroslav Kulhavý
Zlatý medailista z Londýna

PROGRAM ZÁVODŮ SP 2015 VE VYSOČINA ARÉNĚ
SOBOTA 23. KVĚTNA
09:00 Start Birell Bike Vysočina Maraton na 53km (závod pro veřejnost)
14:00 Dětský závod MTB
16:30 Světový pohár Cross-country Olympic - Ženy U23
19:30 Slavnostní ceremoniál: předávání startovních čísel
20:00 Mitas Bike party / DJ’s
21:00 Toi Toi MTB Night Race

NEDĚLE 24. KVĚTNA
09:00 Světový pohár Cross-country Olympic - Muži U23
11:15 Světový pohár Cross-country Olympic - Ženy Elite
14:15 Světový pohár Cross-country Olympic - Muži Elite

www.mtbworldcup.cz
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Za časného rána procházím s pejskem 
sídlištěm rodinných domů, stále ještě za-
halených do lehoučkého oparu. V duchu 
prosím, aby se opar jako závoj uložil na roz-
kvétající louky a zahrádky, osvěžil je a nám 
dopřál dalšího slunečného dne.

Z fasády jednoho domu se na mě, styli-
zované do podoby slunce, usmívaly sluneč-
ní hodiny, leč zub času jim dávno uhlodal 
ukazovátko. Nezahřálo, v mlhavém ránu na 
optimismu nepřidalo. Dlouho odměřova-
lo čas! Jako nefunkční se i ono, stejně jako 
moje věková kategorie, stalo pamětníkem, 
pamětníkem dobrého i zlého. 

A přece - navozuje vzpomínání na dobu, 
kdy jsme my, domkaři, vlastníma rukama 
pro nás a naše děti a mnohdy i přestárlé 
rodiče postavili domy, případně úspornější, 
tzv. řadovky (na půjčku s dvacetiletou splat-
ností a odříkáním) a uvolnili byty dalším 
žadatelům. Netrpělivě jsme očekávali vývoj 
věcí příštích: plynofikaci, elektrické přímo-
topy (na sídlišti Vysočany po nastěhování 
i silnice a chodníky) a další vymyšlenosti 
moderní doby, usnadňující život. Pozvolný 
příchod pozdního věku nás v té době ještě 
příliš neoslovoval. Jaképak starosti? Až na-
dejde čas, kdy si budeme muset více pro-
hřívat naše opotřebovaná těla, prostě jen 
zmáčkneme nějaký knoflík...Zdá se však, že 

se tyto vize pomaloučku přesouvají do ka-
tegorie vzpomínek, pro mnohé letité spo-
luobčany z finančních důvodů do kategorie 
pouhých přání.

Opar se mi pozvolna snesl k nohám a 
skutečné, teplé slunce ozářilo z oblohy zá-
hony bohaté jarními květy. Ozářilo dvorky 
s hromadami, rázy a homolemi polínek při-
pravených na další zimu. Už ty minulé zimy, 
na Vysočině vždy dlouhé, z důvodu poma-
lého, leč vytrvalého zvyšování cen energií, 
a nejen energií, mnohému z domkařů do 
dlaní znovu vtiskly pilku, sekyrku a lopatu. 
A kbelík na vynášení popela...

Domnívám se, že je na místě uplat-
nit dobrou radu: mladí i starší, udržujte si 
kondičku! S největší pravděpodobností ji 
budete potřebovat, až se vám jednou na 
obstarávání topiva a domácí „kotelničení“ 
nebude dostávat sil. Protože my, pamětníci, 
permanentně procházející obdobími slibů 
víme, že kromě kondičky je potřeba myslet i 
na penízky a vydávat je s rozmyslem.

Opravdu nechci malovat čerta na zeď, ale 
výše jmenovaný knoflík třeba jednou pou-
žijete s vědomím rizika, že můžete dopad-
nout jako ten kůň, kterého chtěl hospodář 
odnaučit žrát...buď se najíte, nebo ohřejete.

Tak proč nějaké smutky a starosti, když 
na výběr budete mít celé dvě možnosti?

V pátek 3. června do Žďáru nad Sázavou 
zavítá již sedmý ročník celorepublikové-
ho Běhu naděje, který je spojen s veřej-
nou sbírkou na výzkum rakoviny a volně 
navazuje na Běh Terryho Foxe. Registrace 
účastníků proběhne mezi 15.00 a 16.00 
na prostranství za žďárským Domem kul-
tury a start je již tradičně naplánován na 
16.00 odpoledne. 

Běh naděje není určen pouze pro běžce, 
ale i pro pěší, rodiče s kočárky, cyklisty, ko-
loběžkáře či in-line bruslaře. Trasa je stejná 
jako v letech minulých, tedy po cyklistické 
stezce směrem k Pilské nádrži. Všichni, kdo 
přispějí na boj proti rakovině a zúčastní se 

symbolického běhu, obdrží drobné dárkové 
předměty s logem Běhu naděje a další věc-
né ceny od místních sponzorů. Malé děti si 
mohou zaskákat v nafukovacím hradu. Akci, 
kterou pořádá žďárská Jednota Orel spolu 
s mládežnickou organizací Duha AZ a pe-
dagogy ze 2. základní školy, doprovodí zá-
bavný program pro děti i dospělé za dopro-
vodu kapely Bengál. Humanitárního běhu, 
který se koná pod záštitou města Žďáru 
nad Sázavou, se vloni zúčastnilo rekordních 
381 osob a vybralo se přes 14 tisíc korun 
na konto proti rakovině. Připojte se k letoš-
nímu Běhu naděje, pozvěte vaše přátele a 
podpořte symbolickým během šlechetnou 
myšlenku Terryho Foxe, který do poslední 

chvíle bojoval se zákeřnou nemocí a zane-
chal zde odkaz v podobě hledání naděje a 
odvahy pro nemocné.

 Za pořadatele,
 Jiří Dokulil

Běh naděje posedmé ve Žďáře nad Sázavou

Udržujte si kondičku  
Zamyšlení, Bohumila Málková

Přes pomezí Čech a Moravy se Vichr 
s divokým rykem hnal, až Hejkalův 
nářek a pláč v něm úplně zanikal.

Býval to také lesních žínek a děvčat 
ráj, zubrů a divokých kanců kraj.

Zde uhlíři lesy žďářili a v milířích 
dřevěné uhlí pálili.

Na kupeckých stezkách lapkové řá-
dili, loupili, kradli, znásilňovali a ně-
kdy i někoho zabili. 

A když nová Luna na obloze jasně 
září, dívá se laskavě dolů do morav-
ských tváří.
 Zdeněk Kadlec, 
 Žďár nad Sázavou

Hold Vysočině báseňPechaKucha Night 
pod širým nebem

V sobotu 4. června 2016 se uskuteční 
PechaKucha Night Žďár nad Sázavou Vol. 
4. S naším čtvrtým večerem vstupujeme 
zároveň do závěru prvního ročníku. V prv-
ních třech večerech jsme se zaměřili hlavně 
na architekturu, design a umění, které jsme 
začlenili do jednotlivých tematických celků. 
Pro náš čtvrtý večer jsme ale žádné téma 
nevybrali, a to záměrně. 

Rádi bychom ukázali, že PechaKucha Ni-
ght nemusí být nutně tematická, aby byla 
zajímavá a zábavná. Pokud nám v sobotu 
bude přát počasí, začneme netradičně již 
v 19.00 piknikem na pivovarském dvoře 
zámku Kinských. Po setmění pak začnou 
přednášky. V případě, že bude pršet, večer 
přesuneme do vnitřních prostor zámku.

Jako vždy se můžete těšit na zajíma-
vé přednášející, které budeme postupně 
představovat na našem facebooku (https://
www.facebook.com/PKNZdar) a na našem 
webu www.pkzdar.cz Těšíme se na Vás!

 Tým PechaKucha Night Žďár nad Sázavou



Inzertní příloha 
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INZERUJTE 
ve Žďárském zpravodaji.

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

Společnost Hettich výrobce a dodavatel nábytkového kování ve světě. 
Firma se úspěšně rozvíjí již 128 let. Bezmála 23 let je jedním z nejstabilnějších
a největších zaměstnavatelů ve Žďáře nad Sázavou. 

 
  

 

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

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.

Montážní dělník / Montážní dělnice

Z důvodu dalšího růstu společnosti hledáme nové kolegyně/nové kolegy na pracovní pozici: 

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

Aktuální výběrové řízení:
Referent/ka oddělení finanční kontroly 
interního auditu.
Termín odevzdání přihlášek do 31. 5. 2016.

Více informací o vyhlášených výběrových 
řízeních naleznete na našich stránkách:

WWW.ZDARNS.CZ

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?
Staňte se součástí týmu 
Městského úřadu Žďáru nad Sázavou!

Hotel Líšenský Dvůr
rozšiřuje pracovní tým o tyto pozice:

Recepční, pokojská, číšník / servírka, kuchař

U pozice kuchař požadujeme vyučení v oboru, praxi minimálně 3 roky. 
U ostatních pracovních pozic je praxe vhodná, ne však nutná. Vzdělání SO, 
ÚSO. Vhodné i jako brigáda pro studenty VŠ.

Nabízíme práci v krásném prostředí, stravování, 
možnost využití služebního pokoje k přespání 
při akcích. Platové podmínky budou projednány 
při osobním jednání,  dle praxe a flexibilnosti.

Žádost s životopisem  zašlete na adresu:
hotel Líšenský Dvůr, Líšná 23, 592 03 Sněžné 
email: hotel@lisensky-dvur.cz, tel.: 702 047 077

DEN ŽDÁRU
ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY WWW.ZDARNS.CZ

11. 6. 2016 OD 10.00

od 10.00 do 22.00

od 10.00 do 17.00

od 10.00 do 17.00

od 18.30

od 9.00 do 12.00

od 9.00 do 17.00

od 10.00 do 17.00

od 10.00 do 20.00

od 10.00 do 14.00

10.00 Zahájení oslav
10.15		 Dětské	pěvecké	sbory	Cvrčci	(ZUŠ	F.	Drdly),	Sluníčka,	Blue	Jeans	(ZŠ	Komenského	2)
10.45		 ZŠ	Komenského	6	–	hra	na	velké	africké	bubny	djembe
11.10		 Taneční	vystoupení	romských	dětí	ze	společnosti	Jdeme	společně	
11.40		 Pěvecký	soubor	Žďáráček	
12.15		 Kufr	Brno	–	divadelní	představení	 	 	 	 	 	

13.00		 130.	výročí	založení	Sboru	dobrovolných	hasičů	Žďár	nad	Sázavou	2	-	Zámek
14.15		 Folklorní	soubory	Bystřinka,	Kamínek,	Rozmarýnek,	Studánka	a	Horácká	muzika
15.30		 Taneční	skupina	Vis	Maior	(hiphop,	dancehall)
16.00		 Taneční	sdružení	Smyk	–	latinsko-americké	tance
16.30		 Přestávka
17.15			 AMATER
18.20		 BENGÁL
19.25		 NEWTITAN
21.00			 YO	YO	BAND

Pohádky	z	večerníčků	–	prezentace	neziskových	organizací:	Spektrum	–	Centrum	primární 
prevence,	rodinné	centrum	Srdíčko,	Kopretina,	Klub	v	9,	Denní	centrum,	Dům	pro	matky 
a	otce	s	dětmi	Ječmínek,	Městská	policie,	Active	–	SVČ

Ponorka,	Centrum	prevence	–	slackline,	parkour,	žonglování

Divadelní	spolek	Žďár	–	Horké	to	někdo	rád

oddělení	pro	děti	a	mládež	a	oddělení	pro	dospělé	čtenáře	–	soutěže	a	kvizy	pro	děti	i	dospělé

děti	do	15	let	vstup	zdarma

prezentace	Centra	choreografického	rozvoje,	KoresponDance	2016,	Muzea	nové	generace

10.00	–	17.00	 společnost	historického	šermu	Flamberg
14.30	–	17.15	 oslavy	130.	výročí	založení	Sboru	dobrovolných	hasičů
13.00	–	20.00	 přístupná	věž	kostela	sv.	Prokopa	

8.00		 mše	sv.	za	živé	a	zemřelé	obyvatele	a	rodáky	ze	Žďáru	nad	Sázavou 
	 	 (celebruje	P.	Vladimír	Vojtěch	Záleský)
8.45	 	 zdarma	komentovaná	prohlídka	pro	všechny	zájemce

Active	SVČ	–	kola,	koloběžky,	Basketbalový	klub	Žďár	n.	S.,	FC	ŽĎAS	Žďár	n.	S.,	Orel	jednota	
Žďár	n.	S.	–	judo,	SKLH	Žďár	n.	S.,	TJ	Žďár	n.	S	–	jachting,	volejbal,	Rugby	club	Titáni	NMNM

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, PÓDIUM

NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, HORNÍ ČÁST

U RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ

MĚSTSKÉ DIVADLO

KNIHOVNA M. J. SYCHRY

MODELOVÉ KRÁLOVSTVÍ

ATRIUM ZA OBCHODNÍMI DOMY

FARSKÁ HUMNA

POUTNÍ KOSTEL SV. J. NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE

HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU

  

 

Dračí Pilák
Závody dračích lodí na Pilské nádrži
10. a 11. června 2016
od 13.00 do 18.00

Muzejní noc
Noční prohlídka města se speciálním výkladem
10. června 2016
od 20.00 do 24.00

NA NÁMĚSTÍ SE DOSTANETE 
LINKOU 2A ŽĎÁRSKÉ MHD. 

CENTRUM MĚSTA BUDE 
PRO DOPRAVU UZAVŘENO!

NE

CHTE AUTO DOMA!

Změna	programu	vyhrazena.	V	případě	nepřízně	počasí	se	program	na	hřišti	za	sokolovnou	přesouvá	do	sokolovny.

od 10.00 do 16.00
Den	testovacích	jízd	Škoda	2016	-	Testování	vozů	s	prezentací	AUTO	...	s.r.o. 
s	doprovodným	programem	a	soutěžemi	pro	děti	a	dospělé

CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ

AUTOCENTRUM-ROZKOŠ s.r.o.

JIHLAVA

Tuto	akci	pořádá 
město	Žďár	nad	Sázavou.



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

Změna programu vyhrazena.

DIVADLO
úterý 31. května 2016, 19.00 
RŮŽE PRO ALGERNON
Městské divadlo

DUCHOVNÍ AKCE
čtvrtek 16. června 2016, 20.00-22.00
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

KONCERTY
středa 25. května 2016, 18.00 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
Městské divadlo

středa 25. května 2016, 19.00 
ČECHOMOR
Dům kultury

středa 25. května 2016, 19.00 
DAVID EVANS - BLUES
Café U Tety Hany

sobota 28. května 2016, 20.00
SCAR INDUSTRY
kulturní centrum Batyskaf

čtvrtek 9. června 2016, 19.00 
EVA EMINGEROVÁ KVARTET
Zámek Žďár, barokní sály

čtvrtek 16. června 2016, 19.30 
CONCENTUS MORAVIAE
MUCHA QUARTET A IVA BITTOVÁ
písně Leoše Janáčka a Bély Bartóka
(předprodej: TIC Stará radnice, Dům kultury)
Městské divadlo

sobota 18. června 2016, 14.00 
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
Mistříňanka, Lidečanka, Bojané, Veselá sedma
Dům kultury

sobota 25. června 2016
17.00 Volný vstup do Muzea nové generace
18.00 Otevřená zkouška čtyř umělců
19.30 CONCENTUS MORAVIAE
PAVEL HAAS QUARTET
Ľ. Čekovská: A Midsummer Quartet
D. Šostakovič, B. Smetana
(předprodej: TIC Stará radnice, Dům kultury)
Zámek Žďár, freskový sál v prelatuře

KULTURNÍ AKCE A TRHY
sobota 28. a neděle 29. května 2016, 10.00-18.00 
DNY OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Zámek Žďár

sobota 4. června 2016, 19.00 - 24.00
PechaKucha Night Žďár nad Sázavou

Zámek Žďár 

pátek 10. června 2016, 20.00-24.00 
VIII. MUZEJNÍ NOC – Takoví jsme byli
Regionální muzeum na Tvrzi

sobota 11. června 2016, 13.00-20.00 
VĚŽ OTEVŘENA 
věž kostela sv. Prokopa

pátek 17. června 2016, 18.00 
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA CASIOPEA FASHION 2016
Hotel Jehla

sobota 18. června 2016, 8.00-11.30 
ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
náměstí Republiky

VZDĚLÁVACÍ AKCE
pondělí 30. května 2016, 13.30-15.30 
DOTVOŘ SI SVOU TAŠKU
Knihovna M. J. Sychry, pobočka Nádražní

středa 1. června 2016, 18.00-20.00 
AKUPRESURA – přední a zadní střední dráha
Klub Univerzum

středa 15. června 2016, 10.00 
JSOU NAŠE DĚTI V BEZPEČÍ?
Family point v poliklinice

středa 22. června 2016, 10.00 
SENIOŘI A RODINA
Senior point v poliklinice

SPORTOVNÍ AKCE
pátek 10. a sobota 11. června 2016, 13.00-18.00 
DRAČÍ PILÁK – závody dračích lodí
Pilská nádrž

VÝSTAVY
úterý 31. května až neděle 26. června 2016
DUŠAN KÁLLAY – grafická známková tvorba
út – pá 10.00-12.00, 14.00-17.00; so, ne 14.00-17.00 
Galerie Stará radnice

pátek 3. až neděle 5. června 2016
pá, so 9.00-18.00, ne 9.00-13.00
2. ČESKO-SLOVENSKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
Dům kultury

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

čtvrtek 12. května až neděle 19. června 2016
ZELENÁ HORA – ŽĎÁRSKO JANA SANTINIHO
hodinu před promítáním Kino Vysočina


