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

Zaostřeno na Žďár 2016
Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo v roce 2016 první ročník celoroční fotografické soutěže Zaostřeno na Žďár 2016.
Soutěž je určena všem nadšeným amatérským i profesionálním fotografům žijícím na území města nebo jeho spádových obvodů. Soutěž propojuje Žďárský zpravodaj a facebookový profil města. Každý měsíc je 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.
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V lednu příštího roku odborná porota vybere z každé kategorie
jednu fotografii, tedy dalších 12 fotografií, které budou společně s
nejlepšími fotografiemi vybranými hlasováním na facebooku bojovat
o titul Fotografie roku 2016. Z celkového počtu 24 fotografií pak absolutního vítěze soutěže vybere odborná porota. Autor této fotografie
bude odměněn hodnotnou cenou a jeho fotografie se objeví v únorovém čísle (roku 2017) Žďárského zpravodaje na titulní straně. Autoři
každé z nejúspěšnějších fotografií, které postoupí do finále, obdrží od
města Žďár nad Sázavou drobný dárek.

Vyhodnocení!
Téma X. Zaostřeno na barevný podzim
V říjnu 2016 bylo do soutěže zasláno 24 fotografií zaměřených na
tematiku podzimu. Vítězkou desátého kola celoroční fotografické
soutěže se stala s celkovým počtem 30 hlasů Lenka Maděřičová.
Gratulujeme! Autor vítězné fotografie byl odměněn dvěma volnými vstupenkami do Kina Vysočina.
Téma X. Zaostřeno na vás! (volné téma)
(zasílejte do 4. prosince)

Fotografie do posledního kola letošního roku zasílejte ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou adresu zaostrenona@
zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2016
– listopad. V emailu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie,
adresu a telefonní kontakt. Zasláním snímku do soutěže poskytujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a zveřejněním
fotografie ve Žďárském zpravodaji, na facebookovém profilu města a na webových stránkách města. Více informací, fotografická témata na celý rok a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy
na e-mail zaostrenona@zdarns.cz.
Vaše redakce Žďárského zpravodaje


Kdo získá Cenu města Žďáru nad Sázavou v roce 2017?
Nominace je nutné odevzdat do konce letošního roku.
Zastupitelstvo města schválilo v prosinci 2015 pravidla pro udělování Ceny města Žďár nad Sázavou občanům
města jako morální ocenění za významné zásluhy, především v oblastech kultura, sport, vzdělávání, věda, veřejný
život. Ocenění může být rovněž uděleno občanům města za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím,
které znamenaly záchranu života nebo zdraví občanů města. Ve výjimečných případech může být ocenění
uděleno i osobám, které nejsou občany města Žďáru nad Sázavou, tato výjimka musí být ale řádně odůvodněna.
V jednom kalendářním roce může být ocenění uděleno maximálně jedné osobě, nebo jednomu kolektivu. Ocenění může
být uděleno jedné osobě pouze jednou, opakované udělení není přípustné. Ocenění může být rovněž uděleno in memoriam.

Kdo může podat návrh na ocenění vybrané osobnosti?
Návrhy na udělení ocenění mohou podávat občané města nebo firmy sídlící ve Žďáře nad Sázavou, a to jak osobně,
tak i prostřednictvím členů zastupitelstva města.

Jak můžu podat návrh?
Návrhy mohou být podávány dvěma způsoby. Buď v listinné podobě na adresu Městský úřad Žďár nad Sázavou,
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, v obálce označené „Ocenění za zásluhy“, nebo v elektronické podobě
na adresu meu@zdarns.cz s předmětem „Ocenění za zásluhy“. Ocenění bude vždy uděleno na základě návrhů přijatých
v předcházejícím kalendářním roce.

Co musí platný návrh obsahovat?
Každý návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhované osobnosti, popřípadě bydliště či jiné kontaktní údaje, jsou-li
navrhovateli známy, dále odůvodnění návrhu v rozsahu minimálně půl normostrany (900 znaků). Navrhovatel musí uvést
své jméno a příjmení, firmy název, adresu a kontaktní telefon, případně e-mail.

Kdy proběhne předání ocenění?
Ocenění bude starostou města předáno 10. června 2017 při příležitosti Dne Žďáru.

Více informací naleznete na webu města www.zdarns.cz

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou
Zdeněk
Navrátil

starosta města
Žďáru nad Sázavou

Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás opět oslovit ze stránek
Žďárského zpravodaje. První sněhové
vločky zavítaly do našeho města letos
brzy a zakončily tak barevný podzim.
Převlékli jsme se do kabátů, zazimovali
zahrádky a za výlohy obchodů se pomalu stěhuje advent. S blížícím se závěrem
roku přichází nejen doba bilancování, ale
také příprava plánů a záměrů pro příští
rok.
Podobně je na tom i naše město. Od
října se rozjely práce na rozpočtu města
pro rok 2017. K této věci přistupujeme
zodpovědně a chceme, aby vynaložené
náklady byly co nejefektivnější. Známé už
jsou i priority, které by se měly v návrhu
rozpočtu objevit.
První prioritou je rozvoj bydlení. Příští
rok by měla být zahájena celková rekonstrukce sídliště Vodojem a pokračovat
budou práce také na rozvoji nových pozemků pro bydlení v lokalitě Klafar. Druhou prioritou je doprava. Zde se přitom

rozpočet zaměřuje především na rozvoj a
opravu cyklostezek, zvýšení bezpečnosti
chodců nejen ve Žďáře, ale i v místních
částech (chodníky) a zkvalitnění dopravy
v klidu (parkování). Třetí prioritou je pak
oblast školství a sportu. Do našich škol
a školek by měly být nadále směřovány
prostředky ke zkvalitnění zázemí pro výuku, a to i s využitím financí z EU. V oblasti
sportu návrh rozpočtu počítá také s odstartováním první etapy revitalizace sportovního areálu na Bouchalkách. Zde se
jedná o vybudování nového zázemí pro
fotbal a tenis v místě stávajících tribun
na fotbalovém stadionu. Další prioritou
je pak oblast kultury. Ta zahrnuje hlavně
modernizaci interiéru Kina Vysočina. Již v
příštím roce bychom tak mohli zasednout
v nových sedačkách v našem krásném
kině, které se dnes může chlubit velmi
pěknou návštěvností. Těch rozpočtových
aktivit je samozřejmě více, na všechny
zde však není prostor.
Když už jsme u rozpočtu, tak letos
poprvé se v městském rozpočtu objeví i
projekty, které do něj zařadí přímo občané našeho města. Celý listopad můžeme
totiž hlasovat o tom, který z šesti navržených projektů zapojených do aktivity
„Participativní rozpočet“ získá nejvíc hlasů a bude v roce 2017 realizován. Nenechte si proto tuto příležitost utéct a hlasujte
buď na městských webových stránkách
či osobně přímo na radnici, nebo v rámci
příspěvkových organizací.
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Závěrem mi dovolte, abych vás pozval
na setkání u vánočního stromu na náměstí Republiky. Zároveň bych vám rád popřál do adventního času klid, mír, pohodu
a žádný stres z vánočních „povinností“.
Přeji si, abyste i v budoucnu vnímali město jako partnera, který vám může v řadě
věcí pomoci. Mějme na paměti, že společně můžeme dosáhnout vytyčených cílů
snáze. Ať se nám tedy (nejen) o Vánocích
v našem městě dobře žije.

AKTUÁLNĚ: Nový ultrazvuk na poliklinice je již v provozu
Rada města poskytla další investiční
dotaci příspěvkové organizaci poliklinika, konkrétně na pořízení nového
přístrojového vybavení pro radiodiagnostické oddělení. Výběrové řízení
řádně proběhlo a nový přístroj firmy
TOSHIBA model Xario 200, v ceně milion a tři sta tisíc korun, je již v plném
provozu.
„Samotný přístroj je jenom první důležitou podmínkou kvalitní diagnostiky. Stejně
nutná a důležitá je i schopnost a odbornost
lékaře, jak dokáže zobrazené informace
řádně vyhodnotit a interpretovat,“ vysvětlil
radní města, lékař Radek Černý. „V současné době může naše zdravotnické zařízení nabídnout obojí, protože na novém
přístroji nejvíce vyšetření provádí doktorka
Irena Hladká, odborná autorita s mnoha-

letou zkušeností na radiodiagnostickém
oddělení a vedoucí lékařka certifikovaného
mamografického centra v Nemocnici v Novém Městě na Moravě. Mimochodem právě
proto je preventivní sonografické vyšetření

prsu dostupné také ve Žďáře na poliklinice
ve stejné kvalitě, kterou mohou nabídnout
jenom specializovaná centra,“ doplnil Radek Černý.

(red)

Slavnostní představení nového ultrazvuku proběhlo na poliklinice ve středu 9. listopadu 2016.

Foto: blk
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Ředitele městských příspěvkovek čekají změny

Pozvánka na setkání s občany města
Veřejné projednání Strategického plánu sociálního začleňování
Kdy: v úterý 29. listopadu 2016 od 18.00 hodin
Kde: Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Komenského 972/10

Rada města na podzim schválila nová pravidla výběru a hodnocení ředitelů
městských příspěvkových organizací. O těch jsem hovořila s jejich spoluautory,
radním Martinem Mrkosem a zastupitelem Ondřejem Vykoukalem.

ková organizace dodrží rozpočet. Výsledek?
Dodržel – nedodržel. Jen u kvalitativních
cílů bude do určité míry při hodnocení vstupovat subjektivita.

le prostě jednou známkou od 1-5, pětka
byla nejlepší. Pak se spočítal průměr. Bez
jakékoli návaznosti na splnění konkrétních úkolů, cílů, zadání. Hodnocení tak
fungovalo spíše na základě dojmů. Takový
systém je v zásadě demotivující, kvůli značné subjektivitě náchylný na nespravedlivé
hodnocení. To bylo třeba změnit.

Nemohou nové podmínky výběru stávající ředitele odradit?

Martin Mrkos

Veřejné setkání k Místnímu plánu inkluze

radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou

Kdy: ve středu 7. prosince 2016 od 17.00 hodin
Kde: Café U tety Hany
V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte Kateřinu Navrátilovou, tel. 723 152 494.

Zapojte se do dění ve městě. 				

VV

www.zdarns.cz

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Zdeněk
Kulhánek
radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou

Tak co je nového, paní Nováková?
Máme tu podzim. To vidím, a jak to
souvisí s radou? Myslíme na příští rok v
číslech.
Rozpočet není rozpočítadlo
To jako, že to není - tomu dám a tomu
nedám? První čtení rozpočtu města na rok
2017 proběhlo. Paní, někdy tomu říkají
první nástřel, ale nebojte, po sobě nestřílí. Jak je znám, dovedou se domluvit. A co
vás tam nejvíc zaujalo? Budou pokračovat v rozšiřování Klafaru III, za Hrnčířskou
ulici směrem k řece a konečně se pustí do

opravy osvětlení na Vodojemu. Zatím jen
části, ale sama víte, že to skoro hoří. A co
ještě, povídejte, hořím zvědavostí. Měla
by začít první etapa rekonstrukce hřiště
u čtyřky. A co v kultuře a sportu? V kině
se vám bude sedět královsky, a nejen v
sále. Opraví i sociální zázemí. A ve sportu?
Fotbalisti budou mít nové kabiny, diváci
si budou pochvalovat úpravu tribun.
Krafání o Klafaru
Když jste mluvila o té Hrnčířské. Prý se
neprodaly pozemky na Klafaru. To byly
moc drahý? Čert ví, každý říká něco jiného. Kdo by chtěl, může se přihlásit znovu.
Třeba na tom vydělá jako ten, co trefil pozemek bez dalších zájemců.
Ulice bez uličníků
Když jsme u toho sportu, co to chystají
za zimním stadionem a sportovní halou?
Prý nějaký streetpark. Dala jsem si to do
googlu a vypadá to na nějaký uliční park.
Uličnický? Ne, ale stejně tomu nerozumím. Přečtu vám, co tam prý mlaďoši

budou dělat. Skate, parkour, streetball,
flowerstick a pumptrack. Z toho jde hlava
kolem. Babo raď, co to vlastně je. Ale když
si chtěj lámat kosti… Viďte, paní. Ale třeba to vyžene pařiče od komplů. Kam na ty
slova chodíte, paní Nováková?
Nádražní strít
Tak nám vyhlásili architektonickou
soutěž. Na tu Nádražní. To je dobře, paní
Nováková, a co zamýšlí? No do konce ledna příštího roku budou architekti přemýšlet, malovat, rýsovat, navrhovat, a když
se stačí přihlásit do soutěže, mají šanci
změnit podobu Tepny města. Jako že za
to budou někoho tepat? Hmmm… to asi
taky, ale to je na jiné povídání. A naráz
celou ulici? Ne, ne, pěkně po částech. Ta
první bude od pošty k Ivanovi. Druhá zase
opačným směrem, na náměstí. A třetí od
Ivana k nádraží. A to bude jen o téhle ulici? Ale co vás nemá. Má se to tak, že budou myslet, ti architekti, i na okolí.
Tedy, paní Nováková, máme se na co
těšit.

Šest projektů bojuje v participativním rozpočtu o přízeň občanů,
hlasování je v plném proudu
Občané města v listopadu rozhodnou,
které z šesti navržených projektů bude
město v příštím roce realizovat. Zastupitelé pro participativní rozpočet
vyčlenili 600 tisíc korun. Maximální
částka pro jeden projekt činí 150 tisíc.
Participativní rozpočet umožňuje, aby
se občané přímo zapojili do rozhodování
o rozvoji své obce. V současné době probíhá až do konce listopadu 2016
hlasování. Zapojit se může
každý občan města Žďáru
nad Sázavou, který v den
hlasování dovršil 15 let
4

věku. Hlasovat je možné dvěma způsoby,
a to jak pomocí papírových hlasovacích
lístků, tak i on-line na internetu na stránce
hlasovani.zdarns.cz Hlasovat o jednotlivých projektech mohou občané až do
konce listopadu 2016.
Na jaké projekty uvolní radnice v příštím roce peníze, teď záleží opravdu přímo
na občanech města. Vybírat mohou hned
z několika variant. „Vyčlenili jsme v rozpočtu pro příští rok 600 tisíc korun. Lidé sami
navrhli, co by si ve městě přáli. Nyní probíhá
samotné hlasování. Každý obyvatel má dva
hlasy pozitivní a jeden negativní,“ sdělil starosta města Zdeněk Navrátil.

A z jakých projektů lze vybírat?
Projekt č.1 Workoutové hřiště
Projekt č.2 Vstup do Úvozu s připomínkou
prvního osídlení Žďáru
Projekt č.3 Santiniho barokní slavnosti
Projekt č.4 Vodní prvek v atriu
Projekt č.5 Úprava terénu na Farských
humnech
Projekt č.6 Oplocení volnočasového areálu pro děti a mládež na Farských humnech
(red)

V čem nová pravidla spočívají, co je
jejich předností?
Ondřej
Vykoukal
radní a zastupitel
města Žďár nad
Sázavou

Proč vznikla nová pravidla výběru a
hodnocení ředitelů příspěvkových
organizací?
Ondřej Vykoukal: Jednoduše proto, že zde
žádná taková pravidla nastavená nebyla a
hodnocení a z toho vyplývající výše mimořádných odměn pro ředitele probíhala zcela
nejasně a náhodně.
Martin Mrkos: Roky zde fungovalo zcela
absurdní hodnocení školními známkami.
Každý radní a tajemník ohodnotil ředite-

Ondřej Vykoukal: Nově zavádíme mimo
jiné i funkční období pro každého ředitele, a
to období šestileté. Každý ředitel či ředitelka
tak bude muset v pravidelných intervalech
obhájit svoji práci a představit svoji vizi dalšího rozvoje organizace. Rovněž jasně stanovujeme pravidla výběrových řízení, např.
požadavky na to, co musí zájemce k přihlášce předložit, složení komise pro výběrové
řízení a podobně.
Martin Mrkos: Co se týče hodnocení, tak
to je založeno na splnění konkrétních cílů,
které dostane ředitel zadané od rady města. Je to tedy zároveň nástroj, jak příspěvkovou organizaci dostat skrz práci ředitelů
na kvalitativně vyšší úroveň. Cíle budou
definovány v několika oblastech – například hospodaření organizace, marketingové aktivity, zákaznický servis atd. Většina
cílů bude nastavena jako číslo nebo budou
jasně určitelná (splnil/nesplnil). Takže hodnocení pak bude transparentní, snadné a
spravedlivé. Například dáte cíl, že příspěv-

Ondřej Vykoukal: Pokud se stávající ředitelé výběrových řízení nebudou účastnit,
nelze z toho vinit nová pravidla. Není možné přistoupit na argument, že povinnost
obhájit výsledky své dlouholeté práce je demotivující či že se jedná o nějakou umělou
překážku v práci stávajících ředitelů. Hodnocení nakládání s veřejnými prostředky a
veřejným majetkem vede k větší efektivitě
a finanční úspoře a je nutné takový přístup
do leckdy (rozhodně ne vždy) stagnujícího
prostředí veřejné správy vnášet.

Jak zajistíte, aby byly cíle nastaveny
jako dosažitelné, aby nebyly demotivující?
Martin Mrkos: Cíle v prvním kroku nastaví
rada města, ale odsouhlasí si je následně
s řediteli. Takže zde bude prostor pro diskusi nad přiměřeností cíle. Zároveň tím, že
ředitel se bude účastnit spoluvytváření cíle,
snadněji se s ním ztotožní a přijme ho za
svůj. Hodnotící systém je zároveň nastaven
tak, že mimořádně dobré výsledky, takříkajíc nad očekávání, ocení ředitele víc než
100%. Takže systém má i jasnou a nezanedbatelnou motivační složku.

Děkuji vám za rozhovor.


Nikola Adlerová

Ze stavby, Klafar aktuálně
Stavba technické infrastruktury
na ulici Hrnčířská
Stavbu nových inženýrských sítí a komunikací, v hodnotě 20 milionů korun,
pro město provádí od poloviny srpna 2016
pracovníci 1. žďárské plynařské a vodařské
a.s. Praha. V současné době jsou prováděny práce na objektu splaškové kanalizace
stoka „C“, realizuje se drenážní hlavník a
jsou zahájeny práce na dešťové kanalizaci. V
případě příznivých klimatických podmínek
budou ještě do konce roku 2016 zahájeny
práce na objektu vodovodu. Práce probíhají dle schváleného harmonogramu stavby. K
10. listopadu je vyfakturováno přibližně za
3 miliony korun. Stavba má být dokončena
do července 2017.
Šest pozemků čeká na nové majitele
O nové nabízené pozemky v budoucí
Hrnčířské ulici byl překvapivě nižší zájem,
než radnice předpokládala. Z osmi pozemků
se prozatím prodaly pouze dva. Aktuálně je
tak ještě volných šest parcel. Zastupitelstvo
města 10. listopadu na svém zasedání opět

vyhlásilo na prodej těchto pozemků záměr.
Do prvního záměru se přihlásili celkem čtyři zájemci a soustředili se na dva pozemky.
Jeden chtěli tři lidé, druhý jeden. První pozemek tak šel do aukce, druhý získal majitel
za základní cenu, tedy dvanáct set korun za
metr čtvereční. „Lidé se o pozemky zřejmě
tolik nezajímali, neboť předpokládali, že po-

Vizualizace možné představy Hrnčířské ulice.

ptávka několikanásobně přesáhne nabídku,
a konečné ceny za stavební místa tak budou
přemrštěně vysoké. U dražeb v minulých letech to totiž bylo až kolem dvou a půl tísíc za
metr čtvereční zasíťovaného pozemku,“ sdělil
starosta města Zdeněk Navrátil. Do nového
záměru se případní zájemci o pozemky mohou hlásit až do 19. prosince 2016.
(red)

Foto: Zbyněk Ryška
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Hledá se nový manažer pro správu města
Městský úřad Žďár nad Sázavou hledá nového vedoucího odboru komunálních služeb. Jedná se o pozici, která je klíčová z hlediska
fungování města, a zároveň je to jedna z velkých personálních výzev. Své přihlášky mohou zájemci podávat až do 28. listopadu
2016. Předpokládaný nástup je v prvním čtvrtletí roku 2017. Na to, koho vlastně město hledá a co může případným kandidátům
nabídnout, jsme se zeptali starosty města Zdeňka Navrátila.
Jaký by měl být nový vedoucí odboru
komunálních služeb? A co vše bude mít
v kompetenci?
Jedná se o skutečně klíčovou pozici z
hlediska praktického fungování a správy
města. Hledá se vlastně takový nový městský správce. Šíře agendy je v tomto případě
široká a poměrně zajímavá. Pod pracovníky
odboru spadá například péče o městskou
zeleň, veřejné osvětlení, správa a údržba komunikací, odpadové hospodářství, ale také
třeba rozvoj městské hromadné dopravy.
Člověk, který tuto pozici obsadí, by
tedy měl být vysokoškolsky vzdělaný
pracovník, který má alespoň základní
znalosti či zkušenosti v některém z uvedených oborů. Stavařské, zemědělské či
technické vzdělání by mohlo být výhodou, ale není určitě povinností. Člověk na
této pozici ale bude muset být připraven
se dál vzdělávat a učit novým věcem. Tato
pozice je tedy zcela jistě jednou z největších výzev, které naše město v personální

oblasti nabízí.
Město Žďár nad Sázavou chce v budoucnu komunální služby řešit i s využitím moderních technologií a jedním z jeho cílů je
zpracování a následná realizace konceptu
Smart City. Využívání nových technologií v
běžné správě a fungování města bude tedy
zajímavou náplní i pro odbor komunálních
služeb a jeho vedoucího.
Co město od nového vedoucího pracovníka očekává, už víme. Co mu ale naopak
můžete nabídnout?

dosáhne ještě na osobní příplatek. Výhodou jsou i další zaměstnanecké benefity,
jako jsou možnosti dalšího vzdělávání, stravenky či penzijní připojištění. Motivace však
nebývá pouze finanční. Pro někoho může
být zásadní i to, že má možnost podílet se
na správě města a jeho proměně k lepšímu
místu k životu. Vždy však bude záležet na
vykonané práci a na osobním přístupu daného člověka.
Děkuji. 

Nikola Adlerová

Nabízíme stabilní zaměstnání ve stabilním týmu Městského úřadu, který je
v rámci České republiky dlouhodobě klientsky nadstandardně hodnocen. Z finančního hlediska je výše odměny přímo závislá na délce prokázané praxe a
odvedené práce. Obecně lze však říci,
že člověk, který má za sebou 10 let praxe, může počítat s platem převyšujícím
40 tisíc korun. S tím, že po zapracování

V úvodu návštěvy byl prezidentovi
Hospodářské komory, doprovázenému
předsedou okresní komory Jiřím Novotným, představen výrobní program
společnosti DEL a. s. a následně byl výkonným ředitelem společnosti Jiřím
Kabelkou proveden výrobní halou, kde
se seznámil s kompletní výrobou elektrických rozváděčů a ukázkou robotizovaných svařovacích pracovišť. Na závěr
návštěvy proběhla krátká prezentace
o činnosti Hospodářské komory ČR, na
kterou navázala diskuze s podnikateli a
zástupci vedení města.
Převážná část diskuze se týkala dlouhodobých témat důležitých pro další ekonomický rozvoj firem v našem regionu.

Přes 70 dobrovolných hasičů nacvičovalo záchranu památky UNESCO
Celá střecha v plamenech, a co památky? I touto otázkou se zabývají někteří
členové dobrovolných hasičů ze Žďáru
nad Sázavou 2, kteří jsou zapojeni do
projektu European Rescue Academy v
programu na ochranu památek a uměleckých děl.
Zámečtí hasiči vybudovali v našem městě výcvikové a školicí středisko zaměřené
na praktický výcvik ochrany a evakuace
mobiliářů. „Taktické cvičení, které se uskutečnilo v pátek 4. listopadu 2016 v 16.00 hodin
bylo vlastně slavnostním zahájením tohoto
výukového střediska,“ sdělil jeden z dobrovolných hasičů Marek Prokop. Námětem
cvičení byl požár, který vznikl závadou na
elektroinstalaci, a požár se následně rozšířil
na střechu kostela. Cvičení se zúčastnilo 9
dobrovolných jednotek z části okrsku Žďár
nad Sázavou, celkem zasahovalo 71 hasičů.
Zasahovala jednotka Najdek, Hamry nad
Sázavou, Počítky, Polnička, Světnov, Škrdlovice, Veselíčko, Vysoké a Žďár nad Sázavou
2 – Zámek.

„Jednotky s cisternami nasadily celkem 6
proudů C a začaly s lokalizací požáru. Zbylé
jednotky vytvořily dvě trasy dálkové dopravy vody; od stavidla po schodech a druhé z
„pláže“ k hornímu vstupu na hřbitov,“ popsal
Prokop. Evropská záchranářská akademie
(European Rescue Academy ERA) sdružuje

Byla zde diskutována i otázka vzdělávání,
zejména pak učňovského, odborného
a vysokoškolského, plánované novely zákoníku práce, hospodářské politiky státu
a systému dotací.
„Schůzka s panem Vladimírem Dlouhým doplnila pravidelné setkávání vedení
města se zástupci firem působících v našem městě. S panem prezidentem Hospodářské komory jsme diskutovali i v úzkém
kolektivu s radním Martinem Mrkosem.
Zazněly zde otázky směřované k zaměstnávání na nižší úvazky a popis aktuální
zaměstnanecké situace v našem městě,“
sdělil místostarosta města Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

(red)

Radnice v současné době pracuje na přípravě rozpočtu pro rok 2017. Zastupitelé by
ho měli schvalovat již 15. prosince 2016. V rozpočtu je navrhnuta i položka na rekonstrukci sídliště ve Žďáře nad Sázavou 7.
„Požadavků je více, než kolik je možné do
vyrovnaného rozpočtu dostat, takže jsme
stanovili základní priority. Kromě příprav
dalších stavebních parcel v lokalitě Klafar
chceme v příštím roce začít s rekonstrukcí sídliště Vodojem,“ sdělil starosta města
Zdeněk Navrátil. Zastupitelstvu města je
v rámci rozpočtu pro rok 2017 předkládána položka 8,5 milionů korun na investici
do 1. části rekonstrukce komunikací sídliště Žďáru nad Sázavou 7, označovaného
také jako sídliště Vodojem nebo Pod Vodojemem. Konkrétně jde o rekonstrukci
prvních dvou ulic, Kavanovy a Mánesovy
v celkové délce 306 metrů. „Projekt zpracovává na základě výběrového řízení projekční kancelář Leoše Pohanky z Nového Veselí, který si ke spolupráci v první fázi přizval
architektku Darju Štolovou a architektku An-

hasiče a záchranáře, přičemž hasiči ze žďárského zámku svoje znalosti, které budou
předávat dál, nabyli při odborných stážích
ve Francii a ve Švýcarsku. Začátek spolupráce hasičů s Evropskou záchranářskou akademií se datuje do roku 2012.

(red)

Cvičení zaměřené na záchranu historických památek - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého. Foto: Pavel Motyčka

První část rekonstrukce Vodojemu by
měla začít v létě 2017

Prezident Hospodářské komory ČR navštívil Žďár
V říjnu proběhlo v prostorách společnosti DEL a.s. setkání místních podnikatelů a zástupců města Žďáru nad
Sázavou s prezidentem Hospodářské
komory České republiky Vladimírem
Dlouhým.

Aktuality

dreu Dítětovou,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Irena Škodová.
Vznikl tak návrh ulic v novém moderním pojetí, kde jsou materiálově odděleny
asfaltové jízdní pásy od navazujících dlážděných ploch, přes které se dá přejíždět
nebo na nich parkovat, a parkovacích stání
ze zámkové dlažby. Součástí stavby je také
dlouho očekávaná rekonstrukce veřejného
osvětlení se svítidly s LED technologií.
Projekt byl 9. listopadu 2016 představen
občanům obou ulic a v současné době se
upravuje podle výstupů z diskuze, která
nad ním byla s majiteli rodinných domů
vedena. Samotná realizace stavby se předpokládá na červen – červenec roku 2017.
Další etapy oprav v sídlišti pak budou pokračovat v letech 2018 – 2020.

(red), orup

OSTROV POHODY
Opusťte alespoň na chvíli dlouhé fronty
v obchodech, odložte pomoučené zástěry,
ukliďte vysavač do kouta a přijďte s dětmi do
Městského divadla zažít tradiční předvánoční
Ostrov pohody. Od pátku 16. prosince do neděle 18. prosince na vás budou čekat hezké
pohádky, písničky, koledy, soutěže, ale i výtvarné dílny. Večer si pak na své přijde i starší
publikum. Aktuální program letošního ročníku
sledujte na plakátech a na webových stránkách www.ostrovpohody.cz 
(red)

Aktuální nabídka zaměstnání

Hledáte práci a chcete pracovat pro město Žďár nad Sázavou?
Tak neváhejte a ozvěte se nám.

Nabídka zaměstnání
Hledáme nové
kolegy. Nabídka
práce. Hledáme
nové kolegy.
Nabídka práce.
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Vedoucí odboru komunálních služeb
Pracovní poměr na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup leden, únor 2017.
Přihlášku je možno podat do 28. listopadu 2016.
Více informací o aktuálně nabízených pracovních pozicích
naleznete na webu města www.zdarns.cz

Zákres ulic do ortofotomapy. 

Foto: archiv
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Městský úřad informuje

Důležité upozornění Zhodnocení podzimního úklidu města
Upozorňujeme občany, že od 1. listopadu 2016 se změnil den vývozu popelnic
na komunální odpad pro rodinné domy
ve Žďáře nad Sázavou 3. Doposud se popelnice vyvážely v úterý, nově to bude
středa. Jedná se pouze o rodinné domy
v ulicích:
1.
1. Máje
2.
Kopečná
3.
Malá
4.
U Jezu
5.
V Zahrádkách
6.
Okružní dolní
7.
Revoluční
Děkujeme za pochopení. 

oks

Ve dnech 29. září 2016 až 1. října 2016
se v rámci podzimního úklidu města
uskutečnil svoz nebezpečného odpadu
ve Žďáře nad Sázavou a místních částech
Veselíčko, Mělkovice, Stržanov a Radonín.
Při tomto svozu odevzdali občané přes
10 kilogramů léků a 56 kusů pneumatik.
Dále bylo ve zpětném odběru při této
akci svezeno 16 televizorů, 9 monitorů
a 12 počítačů. „Ty odevzdáme společnosti Asekol, která se zabývá dalším využitím
těchto vysloužilých výrobků,“ sdělila pracovnice odboru komunálních služeb Miluše Kozáková. „Pro společnost Elektrowin
máme 7 lednic, 2 pračky, 2 sporáky, 3 ždímačky, 12 rychlovarných konvic, 8 žehliček,

3 toustovače, 5 fénů, 10 robotů, 9 vysavačů,
7 vrtaček a 34 kusů ostatního elektra,“ doplnila Kozáková. Pro společnost Ekolamp
pak město vysbíralo ještě 32 zářivek a 23
kilogramů monočlánků.
Následně v době od 3. do 15. října 2016
probíhala druhá část podzimního úklidu.
Na 26 stanovištích města a ve 4 místních
částech byly přistaveny velkoobjemové
kontejnery na objemný odpad a odpad
ze zeleně. Při této akci bylo odevzdáno
10,6 tun objemného odpadu a 14,39
tun biologicky rozložitelného odpadu.
„Děkujeme všem občanům za dodržování
časového harmonogramu při podzimním
úklidu,“ poděkovala Kozáková. 
oks

Městské policii pomohou další dva asistenti prevence kriminality
Úřad práce poskytl finanční prostředky dvěma novým asistentům prevence
kriminality. Již od podzimu roku 2015
městská policie žádá prostřednictvím
dotačních titulů o finanční prostředky
na další dva asistenty prevence kriminality. Důvodem je skutečnost, že v
současné době stávající asistenti nemohou být v práci každý den od 6.00
do 22.00 hodin, jak vyplývá z požadavků občanů místní části Žďáru nad
Sázavou 3.
V letošním roce byla v rámci veřejně
prospěšných prací Úřadem práce městu
Žďár nad Sázavou nabídnuta možnost

získat na rok dva asistenty, tedy od 1.
listopadu 2016 do 31. října 2017. Asistentům bude Úřadem práce uhrazen
rekvalifikační kurz, který je akreditován
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podmínkou však je úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání osvědčení
o rekvalifikaci od TRIVISu – Centra pro
fesní přípravy s.r.o. se sídlem v Praze.
„Dvojice stávajících asistentů prevence
kriminality je tedy nově posílena o ženu
a muže, kteří místo svého působení velmi
dobře znají,“ sdělila strážník Dagmar Pálková. „Kromě běžné činnosti se budou moci
asistenti věnovat soustavnější práci s dětmi a také jim přibyl další úkol, přispívat ke

klidnému chodu úřadu práce při vyplácení
sociálních dávek,“ doplnila Pálková. S efektivním zapracováním nových asistentů
pomohou ti stávající, kteří se na nezbytně
nutnou dobu rozdělí. 
(MP)

„Soutěž bude otevřená, jednokolová a
administrativně ji zajistí odbor rozvoje a
územního plánování s městským architektem. Zorganizujeme ji vlastními silami
s tím, že přitom využijeme zkušenosti experta z České komory architektů, který má
s takovými soutěžemi zkušenosti,“ sdělil
starosta města Zdeněk Navrátil. Soutěž
o návrh potrvá do 31. prosince 2016,
návrhy by měly být odevzdány nejpoz8

ději do 27. ledna 2017. V porotě zasedne
starosta i místostarosta města a několik
významných českých architektů a urbanistů. Jedním z nich je například docent
Jan Jehlík, ten 5 let působil jako hlavní architekt města Ústí nad Labem a vedoucí
tamního stavebního odboru. V roce 2007
se stal vedoucím ústavu urbanismu na
Fakultě architektury ČVUT. Dalšími porotci budou například architekt a krajinář Ja-

Nádražní ulice aktuálně - říjen 2016.

Město zve na tradiční zimní trh
Letošní zimní trh, který pořádá město
Žďár nad Sázavou, se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2016 v době od 8.00 do
18.00 hodin na náměstí Republiky. Kromě
tradičního sortimentu, jako jsou například proutěné a dřevěné výrobky, keramika, porcelán, bytový textil, oblečení,
kožená galanterie, kožešiny, hračky, knihy, kosmetika, dárkové zboží, potřeby pro
domácnost a další, budou zastoupeny i
řemeslné výrobky – obrázky, šperky, zvo-

nečky, rolničky, batika, dále jmelí, vánoční
dekorace z přírodních materiálů, slaměné
a dřevěné ozdoby, věnce, svícny, sušené
květiny, v neposlední řadě také potravinářské zboží, jako cukrovinky, sušené
ovoce, oříšky, koření, sýrové speciality,
uzeniny, různé druhy medoviny a medových vín. Zajištěno bude rovněž i občerstvení, punč, svařené víno a trdelník.
Těšíme se na vás na náměstí Republiky.

Marie Šustrová, oks

Děti ve Žďáře mohou poslat dopis pro Ježíška přímo z náměstí Republiky
První adventní neděli roku 2016 rozzáří sváteční světla i smrk na náměstí
Republiky. V letoším roce se Žďáráci
opět sejdou 27. listopadu na náměstí
Republiky a společně rozsvítí vánoční
světla. Následně budou pro děti připraveny balonky a přání, tak aby bylo
možné dopis pro Ježíška vypustit rovnou z náměstí Republiky.
Přivítání adventu s rozsvícením vánočního stromu proběhne ve městě klasicky

první adventní neděli v 16.00 hodin na
náměstí Republiky. Součástí adventního
sekání bude mimo jiné vystoupení pěveckého sboru FONS a vypouštění balonků s
dopisem pro Ježíška. Balonky děti obdrží
v průběhu akce od pracovníků Městského
úřadu a následně je budou moct společně vypustit do světa. Další novinkou, kterou v letošním roce budou Žďáráci moci
vyzkoušet, bude plně funkční pojízdná
polní kuchyně, která bude nabízet teplý
čaj zdarma. Všichni jste srdečně zváni.

Víte, že...

Advent začíná první nedělí adventní,
tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Tradičním symbolem adventu je
od 19. století adventní věnec, který má
v různých oblastech různou podobu, v
České republice (a v katolických zemích)
nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nichž tři
jsou fialové (modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje pokání,
ztišení a čekání.

(red)

Pozor na změny v jízdních řádech MHD ŽĎÁR

Školení nových členů týmu se účastnili i stávající
asistenti prevence kriminality. 
Foto: adl

Nádražní ulice získá novou podobu díky architektonické soutěži
Rada města schválila 14. listopadu
2016 vyhlášení architektonické soutěže na zpracování architektonického
návrhu Nádražní ulice. Jak je uvedeno
v zadání soutěže, je záměrem města
vytvoření významné městské třídy s
fungujícím parterem a nalezení optimální organizace uličního prostoru s
veřejným prostranstvím, pěšími trasami a prostorem pro pohyb motorové
a nemotorové dopravy, dopravy v klidu, prostoru pro umístění mobiliáře a
osvětlení a kvalitní materiálové řešení
povrchů.

Městský úřad informuje

kub Chvojka, architekt Pavel Jura, docent
Antonín Novák a architekt Karel Doležal.
Celkem bude návrhy hodnotit 8 porotců.
Soutěž město vyjde na zhruba 450 tisíc
korun. „Dvě třetiny této částky budou tvořit
náklady na ceny do soutěže a třetina padne na porotu, administrativu, spolupráci s
externím konzultantem a výstavu, při které
budou studie představeny,“ doplnil Navrátil. 
(red)

Foto: Nikola Adlerová

Na základě poznatků a připomínek cestujících přistoupil odbor komunálních
služeb Městského úřadu k drobným
úpravám v systému městské hromadné dopravy. Pokud budou připravované změny schváleny, vejdou v platnost
11. prosince 2016.
Na linkách č. 1 dojde ke sloučení na linku
1A a 1B, kdy budou spoje přemístěny, sloučeny či obsluhu zajistí ostatní linky. Časové
posuny jednotlivých spojů budou reagovat
na požadavky cestujících a na dostupnost
do zaměstnání. Uspíšeny budou tedy spoje
směrem k firmě TOKOZ a opačným směrem,

spoj ke Žďasu a Hettichu. „Taktéž zajistíme
na lince 1A návoz na noční směnu. Provedené změny umožní v pracovní dny zavedení
dvou spojů 4C ve 13.40 a 14.40. Zlepšíme tak
pravidelnost dopravy a umožníme v dopravní
špičce lepší dostupnost přestupu na vlak a od
vlaku,“ sdělil pracovník odboru komunálních služeb Miloslav Dvořák.
V pracovní dny dojde ke změně u odjezdů linky číslo 6, a to již na 13.00. „Tímto
posunem reagujeme na připomínky občanů
a zlepšíme tak dostupnost hřbitova na Zelené
hoře. Hustota provozu po městě již nedovolovala včasný příjezd na obřady začínající ve
14.00. Linka dále zajistí včasný příjezd pro za-

Desítky dětí se přišly podívat na výlov Horního rybníka

Výlov městského rybníka zajišťovali pro žďárskou radnici opět Kinského rybáři.

Foto: Nikola Adlerová

městnance firmy TOKOZ. Tuto změnu zajisté
uvítají i ti, kteří chtějí hřbitov navštívit pouze
na kratší dobu, protože mohou využít vratný
spoj za cca půl hodinu,“ vysvětlil Dvořák.
Více informací o plánovaných změnách
naleznete před začátkem platnosti nových
jízdních řádů na webových stránkách města
www.zdarns.cz. Nové jízdní řády mají platit
od 11. prosince 2016.

Odbor komunálních služeb

Ztráty a nálezy
Finanční odbor Městského úřadu oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v období měsíce října 2016 předány následující nálezy, u
kterých není znám jejich majitel. Jedná se o:
Tři mikiny, košili a bundu předané z ČD, mobilní telefon předán z ČD, plavecké a sluneční brýle, hodinky, náušnice, řetízek, přívěšek
a klíče, to vše předáno z Relaxačního centra.
Dále svazek klíčů nalezený na ulici Libušínská, sluneční brýle postoupené z Policie ČR,
deštník zapomenutý na chodbě MěÚ, dětský
kočár a obraz nalezený na ulici Okružní, taška
s prázdnou cívkou zapomenuta na chodbě
MěÚ, dámská šála nalezena na parkovišti,
dámská kabelka nalezena před budovou
MěÚ a klíč od vozu nalezen na ulici Haškova.
Tyto nálezy budou po prokázání vlastnictví
předány skutečnému majiteli. Seznam ostatních nalezených věcí z minulých měsíců je
zveřejněn na úřední desce a na facebooku
města. Bližší informace vám poskytne Alena
Benešová, 566 688 146, e-mail: alena.benesova@zdarns.cz nebo osobně v kanceláři finančního odboru. 
(red)
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Aktuality

Pozvánka do Městského divadla
Divadelní hra Horké to někdo rád... se po
prázdninách vrací na jeviště domovského Městského divadla. Převedení jedné
z nejlepších filmových komedií „Někdo
to rád horké“ do divadelní podoby J. Etlíkem a J. Schmidem bylo úspěšné.

V úpravě Jiřího Maruše a v režii Martina
Blažíčka se představí kmenoví herci Divadelního spolku ŽĎÁR o.s., ale rovněž někteří
jeho dřívější odchovanci. V hlavních rolích
uvidíte Marcelu Svobodovou (Sugar), Adama Šteidla (Joe-Josefína) a Víta Schafferhanse (Jerry- Dafné). Gospelový „Panenský
pěvecký sbor“ (místo dámské kapely ) řídí
Tamara Pecková (Sue). Nastudování písní
se opět ujal sbormistr Jiří Libra. Pod jeho
odborným vedením se úžasně rozezpívaly všechny členky sboru : D.+D. Bučkovy, E.
Hrnčířová, I. Koutníková, A. Kratochvílová,
L. Partyková, A. Stejskalová, E. Šimurdová,
N. Topinková. V mužských rolích se můžete těšit na J. Maruše, M. Straku, V. Košťála, P.
Musila, L. Blížence, J.Bučka a další. Přijďte se
do divadla pobavit.

Alzheimer poradna
Vysočina pomáhá
nemocným i pečujícím
Od letošního dubna funguje ve žďárském
Senior Pointu Alzheimer poradna Vysočina.
Službu vyhledává stále více nemocných a lidí
pečujících o blízké s demencí. Poradna je zájemcům k dispozici vždy první středu v měsíci a v případě zájmu i třetí úterý v měsíci v
prostorách Senior Pointu ve 4. patře žďárské
polikliniky. Konzultace poskytuje odborná
pracovnice Marcela Rýpalová. Na konzultaci
je nutné se předem objednat na telefonních
číslech 733 629 018 nebo 561 111 323.  (red)

O Žďárský škrpál

Městské divadlo Žďár nad Sázavou
Pondělí 21. listopadu 2016 v 19.00 hodin nebo neděle 27. listopadu 2016 rovněž v 19.00 hodin. Předprodej vstupenek v
Domě kultury byl zahájen 1. listopadu 2016.

(red)
Horké to někdo rád... v podání Divadelního spolku ŽĎÁR o.s.

Foto: Filip Zvěřina

Blogeři z USA se v našem městě dobře bavili
Koncem října zavítali i do našeho města
američtí blogeři a cestovatelé Randi a Michael. Přátelé z New Yorku, kteří se rozhodli
vydat se v roce 2014 na několikaletou cestu
po Střední Americe, Evropě, ale i Asii, se o
své příběhy z cest dělí s veřejností na svém
blogu Just a Pack. Tento blog byl vytvořen
s cílem inspirovat k cestování i ostatní lidi,
dát jim návod, jak takovou cestu realizovat,
a to bez ohledu na to, jak velký mají rozpočet.
Randi a Michael strávili v našem městě v doprovodu několika průvodců dva
dny. Navštívili Muzeum nové generace, Zámek, ale i historické centrum města a Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou. „Mým záměrem bylo přesvědčit Randi a
Michaela, že po návštěvě památky UNESCO,

Zámku a Muzea nové generace je ideální zakončit prohlídku Žďáru právě na náměstí. Vedle návštěvy dalších historických památek a
náměstí s moderní kašnou a unikátní zvonkohrou zde mohou turisté probrat své dojmy a
zážitky u dobré kávy nebo večeře,“ sdělila Lenka
Šimo, která se americké návštěvě věnovala.

Žďárský škrpál se posunul do Jihlavy.

Foto: ošks

V sobotu 12. listopadu 2016 proběhl 13.
ročník volejbalového turnaje městských úřadů, kterého se účastnilo 5 týmů (Žďár nad
Sázavou, Prostějov, Bystřice nad Pernštejnem,
Nové Město na Moravě a Kraj Vysočina). Jednotlivé zápasy mezi týmy byly vyrovnané,
ale zaslouženě zvítězil Kraj Vysočina, který si
odvezl první místo a putovní pohár Žďárský
škrpál starosty. Na druhém místě skončil Žďár
nad Sázavou a třetí místo obsadilo Nové Město
na Moravě. Ohlasy jednotlivých týmů na celý
průběh turnaje byly kladné a všichni přislíbili
účast na 14. ročníku turnaje. „Celý turnaj by se
neobešel bez nadšenců ze strany zaměstnanců
Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, kteří obětovali svůj volný čas, aby se mohl turnaj
uskutečnit. Tímto bych jim rád poděkoval a doufám, že se budou podílet na organizaci turnaje i
v příštím ročníku,“ sdělil jeden ze spolupořadatelů turnaje Tomáš Mahel. 
(red)

Žďár hostil národní cyklokonferenci
Do Žďáru se sjeli odborníci na cestovní
ruch i dopravu ve městech. Žďárský zámek hostil od 2. listopadu 2016 národní
cyklokonferenci s názvem Česko jede.
Následně se občané s vedením města
sešli v Knihovně Matěje Josefa Sychry a
společně diskutovali nad situací v našem
městě.

První část konference se zaměřila hlavně na turistiku a cestovní ruch, druhá
polovina konference pak byla věnovaná
„dobrým městům“ se zaměřením na téma
městské mobility. Cestování po městě s
využitím různých dopravních prostředků, ucelené řešení systému zajišťujícího
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mobilitu pro všechny, i téma kvalitního
veřejného prostoru. Zároveň byla tato tematika hlavním motivem dánské putovní
výstavy „Města s dobrou adresou“, která
do Žďáru přicestovala již začátkem října.
Dánské výstavy Žďárákům ukázaly inovativní a kreativní řešení v oblasti městského rozvoje a mobility.

„Jako otec dvou dětí řeším často problém,
jak dopravit děti bezpečně do školy. Podobnou otázku řeší rodiče v Česku, Dánsku i po
celém světě. Při městském plánování je proto
zásadní myslet nejen na naše vlastní potřeby,
ale především na novou generaci. Jsem rád, že
si zastupitelé Žďáru nad Sázavou uvědomují
závažnost tématu udržitelné městské dopra-

vy, a doufám, že dánské výstavy a související
seminář posloužily jako inspirace pro budoucí
rozvoj města,“ sdělil zástupce dánského velvyslance v České republice Per Brixen.

(red)

Setkání vedení města se zástupcem dánského
velvyslance v ČR Perem Brixenem.

Foto: adl

Příspěvkové organizace města

Sportis informuje
Hotel Tálský mlýn – byla provedena oprava
přívodního elektrického kabelu do altánu na
dvoře hotelu, po 16 letech probíhá výměna
koberců v ubytovací části a na chodbě ve druhém patře hotelu, současně s tím bude provedena výmalba některých pokojů, na recepci
hotelu dojde do konce roku k výměně PC včetně nového ubytovacího programu, v příštím
roce plánujeme výměnu koberců ve zbývající
části hotelu, obsazenost hotelu je přes 54 %.
Autokempink Pilák – po ukončení sezóny
jsme na začátku října celý autokempink zazimovali, ještě probíhají opravy chatek Reneta,
do konce roku nakoupíme nové válendy a matrace na chaty Javorina a nové lednice.
Rekreační areál Pilák – 9. října byla ukončena letošní sezóna, provedli jsem zazimování
objektu a konzervaci venkovních zařízení, v
zimním období neprobíhá likvidace odpadků, protože odpadkové koše jsou zazimované, proto žádáme návštěvníky, aby odpadky
odnášeli jinam. Na příští sezónu plánujeme s
investorem rozšíření nabídky služeb v podobě
nového zařízení na provoz wakeboardingu a
vodního lyžování.
Hotelový dům Morava – do konce roku proběhne výměna podlahových krytin a vybavení
pokojů ve 3. patře, realizujeme také opravu
vzduchotechniky ve společných sociálních zařízeních. Obsazenost hotelu se v letošním roce
zvýšila a pohybuje se přes 90 %.
Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká pojišťovna) – zájemci o pronájem prostor se

mohou hlásit na telefonním čísle 736 267 268
nebo 603 228 148, nyní probíhá rekonstrukce
sociálních zařízení v 6. a 7. patře.
Relaxační centrum – ve dnech 5. až 12. září
byly provedeny potřebné opravy a v celém
areálu byla kompletně vyčištěna celá technologie včetně bazénů. Za 10 měsíců roku 2016
navštívilo Relaxační centrum celkem 158 tisíc
návštěvníků (bazénová část 135 tisíc, wellness
22 tisíc a solná jeskyně 1 tisíc). Ve vstupní hale
jsme umístili nové akvárium, informace a provozní dobu sledujte na našich stránkách www.
sportispo.cz.
Zimní stadión – od 14.října probíhá nový
ročník Vesnické hokejové ligy. Veřejné bruslení bude obvykle v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne dle možností a probíhajících
hokejových soutěží. Aktuální rozvrhy hodin
sledujte na našich webových stránkách www.
sportispo.cz
Fotbalový stadión – v současnosti se již blíží
konec podzimní části fotbalové sezóny, zájemci o pronájem umělé travnaté plochy volejte
na telefonní číslo 734 760 598.
Lyžařské tratě – v současné době připravujeme nové smlouvy o užívání pozemků a ve
výrobě je nové kvalitnější stopovací zařízení,
na pokrytí kterého použijeme částečně dotaci
z Krajského úřadu Jihlava.
Ostatní aktuální informace včetně volných
nebytových prostor naleznete na webových
stránkách www.sportispo.cz .

Vladimír Kovařík, ředitel

Active - SVČ Žďár nad Sázavou zve na Vánoční program
Vánoční výstava a jarmark

12.12. - 16.12. od 14.00 do 17.30
17.12. od 9.00 do 12.00
19.12. - 21.12. od 14.00 do 17.30
Naše výrobky a dárky pro Vás a Vaše Vánoce.
Active - SVC Horní 2

Vánoční koncert
21.12. od 16.00
Přijďte si vychutnat taneční a hudební vystoupení, která pro Vás připravily děti z kroužku
Active.
Active - SVC Horní 2 
(Active-SVČ)

Vánoční dílna

14.12. a 19.12. od 14.00 do 16.30
Výroba vánocních ozdob, dárku a dekorací.
Active - SVC Horní 2

Vánoční JUCHUCHU odpoledne
s Activem, Flash Mob

Advent

18.12. od 13.00 do 18.00
Pro děti: dětská jóga a tabata, promítání,
tanec, sportovní aktivity a soutěže. Omezená kapacita, registrace na Active Clubu od
1.prosince.
Pro dospělé: posilovna s trenérem 14.00 17.00, spinning 14.00 - 15.00,
bosu 15.00 - 16.00, 16.00 - 17.00.
Děti i dospělí se mohou zúčastnit společné
taneční choreografie. Video s choreografií od
1.12.2016 na www.activezdar.cz/tanec
Active Club, Dolní 3
Velká střelecká soutěž o vánočního kapra
20.12. od 15.00 do 17.00
Vystřelte si vánočního kapra a spoustu dalších
zajímavých cen.
Active - SVC Horní 2

Active - SVČ Žďár nad Sázavou
Vás srdečně zve na Vánoční program...

Městská policie
informuje
Prevence a kontrola
V souvislosti s obdobím Dušiček se hlídky MP a asistenti prevence kriminality ve
zvýšené míře věnovali opakovaně kontrolní činnosti, která byla zaměřena právě na
kontrolu hřbitovů a blízkého okolí na území
města. Tyto kontroly měly za účel preventivně předcházet případným krádežím věcí
z hrobů, tak i možným krádežím osobních
věcí. Strážníci se v rámci ochrany majetku
též věnovali zaparkovaným vozidlům právě
v okolí hřbitovů, kdy v minulých letech docházelo k pokusům o vloupání do vozidel,
nebo přímo krádeží věcí z vozidel, když si
řidič zapomněl uzamknout vozidlo.

Sobotní rvačka

Kolem třetí hodiny ranní kontaktoval
hlídku ve ZR 1 na sídlišti Libušín občan, který oznámil, že má u Domu kultury docházet
ke rvačce mezi dvěma muži. Strážníci se
ihned přesunuli na místo, kde byl nalezen
zraněný muž, a druhý muž, podezřelý z fyzického napadení, se po spatření hlídky dal
na útěk. Strážníkům se ho následně podařilo za použití donucovacích prostředků zadržet a zajistit. Ke zraněnému muži byla pro
další ošetření přivolána Rychlá záchranná
služba. K dalšímu šetření pro podezření na
výtržnictví a ublížení na zdraví se na místo
též dostavila hlídka Policie ČR.

Na nádraží bezpečně

Na základě množících se stížností na nepřizpůsobivé občany, bezdomovce a jejich
chování na nádraží ČD a v jeho blízkém
okolí zaměřily hlídky městské policie svoji
pozornost i na tuto lokalitu. I když zde vykonává činnost pracovník bezpečnostní agentury, není někdy v jeho silách si s některými
problémovými osobami poradit. Osoby,
které nedodržují zákonné a společenské
normy, jsou vykázány z haly ČD. V případě,
že by dotyčný byl pod vlivem alkoholu a
agresivní, může skončit na protialkoholní
záchytné stanici v Jihlavě. Za protiprávní
jednání může být uložena bloková pokuta
nebo předáni ke správnímu řízení.

Nadýchal 2,34 promile
Při prováděné kontrolní činnosti v ulici Vrchlického byl ve večerních hodinách
hlídkou městské policie zjištěn na komunikaci ležící muž, který nebyl schopen vlastního pohybu. Následně bylo zjištěno, že se
jedná o muže ve věku 65 let pocházejícího ze Slovenska. U muže byla provedena
orientační dechová zkouška, která ukázala
hodnotu 2,34 promile alkoholu v dechu.
Vzhledem k tomu, že si muž stěžoval na
bolesti v oblasti hlavy, bylo nutné přivolat
Rychlou záchrannou službu, která si dotyčného převzala k dalšímu ošetření. 
(MP)
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Sociální služby

Ve Žďáře proběhlo setkání ředitelů základních a mateřských škol

V Ječmínku se slavilo, a to hned dvakrát

V rámci projektu „Místní akční plán
vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“
proběhlo 18. října 2016 setkání všech
ředitelů základních a mateřských škol z
celého ORP Žďár nad Sázavou.

V Ječmínku se slavilo a slavilo se
hned dvakrát. Uplynulo totiž 15 let
od založení Občanského sdružení
Ječmínek a 10 let od vzniku terénní
práce. Dnes již obecně prospěšná
společnost Ječmínek, o.p.s. sdružuje
dvě sociální služby – azylový dům a
terénní práci.

Místní akční plán vzdělávání (MAP) je
celorepublikový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt
je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. „Hlavním přínosem
a cílem Místního akčního plánu je vytvoření

udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území,“ sdělila manažerka projektu Hana Půžová. „Bez
tohoto projektu by vzdělávací organizace
nemohly čerpat finanční prostředky, neboť
tento projekt je podmínkou čerpání,“ doplnila Půžová.
Město Žďár nad Sázavou se do projektu
MAP zapojilo v Kraji Vysočina mezi prvními, a to od 1. ledna 2016. Výstupem projektu bude dokument Místní akční plán
vzdělávání pro ORP Žďár nad Sázavou, na

základě kterého budou moci školy a školky
z území ORP čerpat finanční prostředky z
evropských i národních zdrojů.
Zapojte se!
Chcete se podílet na budoucí podobě
vzdělávání na Žďársku? Můžete, díky projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Váš názor nás zajímá! V případě zájmu
se obraťte přímo na manažerku projektu
Hanu Půžovou, hana.puzova@zdarns.cz

(red)

Projekt Probační a mediační služby pomáhá obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete
si otázku, proč se to muselo stát zrovna
vám? Ovládají vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte,
kam přesně se s vaší tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro vás je tu totiž projekt
„Proč zrovna já? II“, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti.
Tento projekt, financovaný Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem, realizuje Probační a mediační služba. Poradny
v 55 městech po celé ČR poskytují právní a
psychosociální poradenství i pomoc obětem trestných činů. „Je důležité zdůraznit,
že služby jsou poskytovány naprosto bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí být obětí

ve městě Žďár nad Sázavou.
Poradnu lze kontaktovat telefonicky,
elektronicky nebo i osobně bez objednání
v rámci poradenských hodin. „Dveře u nás
jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít
vstříc a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup, naše služby poskytujeme
zcela zdarma,“ doplnila Veronika Březková,
poradce pro oběti.

Důležité kontakty:
trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví,
způsobenou újmu či fázi trestního řízení. Každá oběť, ať závažného či bagatelního skutku,
si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči,
neboť prožívání újmy může být velmi osobité,“
sdělil Tomáš Kellner, regionální koordinátor
projektu. V rámci kraje působí poradna také

Adresa: Komenského 1786/25, (středisko
PMS, 3. patro), 591 01, Žďár nad Sázavou
Poradenské hodiny:
pondělí 9.00 – 12.00, středa 13.00 – 16.00
Poradce: Mgr. Veronika Březková
Telefon: 727 939 970
e-mail: brezkova.pms@gmail.com

(red)

Ve Spektru se opět můžete nechat bezplatně otestovat
na protilátky viru HIV a protilátky žloutenek typu B a C
Spektrum – Kontaktní a poradenské
centrum se i letošní rok připojuje ke
kampani Evropský testovací týden. Jde
již o čtvrtý ročník celoevropské kampaně, jehož koordinátorem pro celou
ČR je Státní zdravotní ústav.
Letošní ročník se bude konat
od 18. do 25. listopadu 2016.
Bude tak předcházet 1. prosinci,
Světovému dni boje proti AIDS.
Kampaň je zaměřena na zviditelnění problematiky HIV/AIDS
a jejím cílem je zpřístupnit testování na HIV infekci a hepatitidy B
a C. V České republice dochází již několikátý rok k vzestupu infekce HIV. Včasné
odhalení nemoci umožňuje podstoupit
léčbu, která dokáže zajistit kvalitní život.
Proto je tato kampaň ideální příležitostí.
Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a
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předchází se nežádoucím komplikacím.
Akce je určena široké veřejnosti. Nechat se otestovat může každý, kdo byl
v minulosti vystaven riziku infekce HIV,
zejména prostřednictvím nechráněného
pohlavního styku. Častější testování by pak měli využívat především lidé ze skupin ohroženějších HIV infekcí a žloutenkami,
tedy muži mající sex s muži, osoby poskytující sexuální služby za
úplatu a injekční uživatelé drog.
Nechte se otestovat
Kontaktní a poradenské centrum Spektrum nabízí testování ve čtvrtek
24. listopadu 2016, a to v čase od 8.00 do
18.00. Testování je bezplatné a bez nutnosti poskytnutí osobních údajů. Bude
prováděno přímo v Kontaktním a poradenském centru (Žižkova 16, Žďár nad
Sázavou). O týden později, ve středu 30.

listopadu 2016 od 16.30 se bude konat
ve stejných prostorách také beseda s lékařem Infekčního oddělení Nemocnice
Nové Město na Moravě o problematice
infekčních nemocí se zaměřením na HIV
a hepatitidy B a C nebo v poslední době
často zmiňované hepatitidě typu A. Beseda je určena široké veřejnosti a všem,
kteří se chtějí dozvědět více o příznacích,
průběhu, možnostech léčby a prevence
těchto nemocí. 
Spektrum

„Výročí jsme se rozhodli oslavit tak, že v
rámci dne otevřených dveří otevřeme pro
všechny, kteří jsou s Ječmínkem historicky
nějak spjati, ale i všem, kteří se zajímají o
chod obou sociálních služeb,“ sdělila vedoucí terénní práce Alena Soukalová. „21.
října 2016 jsme přivítali mnoho lidí a jejich

zájem nás velmi potěšil. My jsme je snad
potěšili připraveným pohoštěním a časem,
který jsme věnovali mnoha dotazům, prohlídkou zařízení a vším, co naše služby nabízí,“ doplnila Soukalová.
Domov pro matky (otce) s dětmi zahájil svoji činnost v prosinci 2002. Slouží
uživatelům z nejbližšího okolí, jeho kapacita je 10 dospělých a cca 20 dětí. „Sociální službu Terénní práce poskytujeme 10
let, od té doby se hodně změnily podmínky
poskytování této sociální služby. V současné době máme k dispozici služební vůz, který nám více zpřístupnil i odlehlejší lokality
okresu Žďár nad Sázavou,“ popsala situaci
Soukalová. Pracovníci uživatelům v jejich

přirozeném prostředí poskytují základní
poradenství, pomáhají jim zorientovat
se v závazcích, řeší s nimi jejich složitou
životní situaci. Služba je poskytována
bezplatně a využít ji mohou jak rodiny s
dětmi, tak jednotlivci.
(red)

Výstava v Senior a Family Pointu
zachycuje svět mezigeneračních vztahů
Žďárský Senior a Family Point představuje v předvánočním čase veřejnosti unikátní výstavu s názvem Souznění. Fotografie malých dětí s prarodiči zobrazují
propojení nejmladší generace s generací, která má nejvíce zkušeností. Výstava v
prostorách Senior a Family Pointu ve čtvrtém patře žďárské polikliniky bude veřejnosti přístupná od 1. prosince 2016 až do konce kalendářního roku.
S nápadem vytvořit fotografie dětí a
seniorů přišly kontaktní pracovnice Senior a Family Pointu. „Každý den se ve
své práci setkáváme s oběma zmíněnými
skupinami. Jsme zastánci tradičního modelu rodiny, do kterého patří nejen děti a
rodiče, ale i prarodiče. Proto nás napadlo,
že bychom prostřednictvím fotografií a bez
dalších slov ukázaly, jak „souzní“ babičky,
dědečkové a vnoučata,“ vysvětlila kontaktní pracovnice Senior Pointu Petra Nováčková. Autorem černobílých fotografií je

Milan Šustr. „Rád jsem přijal nabídku kontaktních pracovnic na práci s dětmi a seniory. Malé děti jsou velmi bezprostřední, a
tak se podařilo zachytit přirozené, leckdy i
dojemné propojení obou generací,“ sdělil
fotograf Milan Šustr.
Výstava Souznění, kterou najdou zájemci v předsálí Family a Senior Pointu ve
4. patře polikliniky, bude otevřena až do
konce roku každý pracovní den od 8.00
do 18.00 hodin.

Barbora Marinčová

O přízeň žďárských zákazníků se utkaly projekty Portimo
a Výchovného ústavu Velké Meziříčí
Boxy jsou uzavřené, hlasy sečtené. Zákazníci 91 hypermarketů Albert po celé České
republice měli možnost hlasovat prostřednictvím žetonků - Bertíků o projektech na
podporu dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Největší podporu nakupujících
ve Žďáru nad Sázavou získal projekt Portimo, o.p.s., z Nového Města na Moravě.

O přízeň žďárských zákazníků se utkaly
projekty Portimo a Výchovného ústavu Velké Meziříčí. Vítězem se stal projekt Portimo,
který tak získá od Nadačního fondu Albert
55 tisíc korun na jeho realizaci. Druhý projekt obdrží 35 tisíc korun. „Kampaň „Bertík
pomáhá“ se setkala s velkým zájmem ze strany zákazníků, kterým moc děkujeme za podanou pomocnou ruku. Celkově vhodili nakupující po celé zemi do hlasovacích boxů přes půl
milionu žetonů. Tato podpora nás velmi těší,
protože svědčí o tom, že lidé nejsou lhostejní
ke svému okolí a chtějí ho měnit k lepšímu,“
sdělila Petra Režná, programová manažerka
Nadačního fondu Albert.
Díky vítězství projektu „Jak se to dělá?
aneb Devatero řemesel!“ organizace Portimo pozná 40 dětí z nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež EZOP tradiční řemesla na

Žďársku. „Podpora Nadačního fondu Albert z
programu „Bertík pomáhá 2017“ nás moc těší
a vážíme si jí. Pomyslné vítězství v našem regionu jsme získali díky hlasům veřejnosti, a o to
je naše radost větší,“ řekla ředitelka Portimo,
Ruth Šormová.
Charitativní program „Bertík pomáhá“
letos přilákal ve 34 regionech Česka na 120
lokálních organizací. Mezi přihlášenými
byly dětské domovy i nejrůznější dobročinné instituce. Zákazníci 91 hypermarketů Albert po celém Česku měli možnost hlasovat
od 21. září do 11. října. Za každý nákup nad
200 korun obdrželi jeden žetonek, takzvaný Bertík. Jeho vhozením do připravených
hlasovacích boxů pak nakupující dali hlas
jednomu ze dvou místních projektů. Nadační fond Albert celkově rozdělí částku 3 700
000 korun. 
(red)
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Školství

Stovky žáků základních škol navštívily 21. ročník Festivalu vzdělávání
Součástí letošního Festivalu vzdělávání byl i Den otevřených dveří žďárských firem.
Stánky škol zaplnily ve čtvrtek
10. listopadu 2016 velký sál, balkon
i předsálí Domu kultury. Pestrou nabídku různých studijních možností na jednom místě ocenili jak budoucí studenti,
tak i rodiče. Přehlídky se zúčastnily školy a učiliště z Vysočiny i okolních krajů.
V letošním roce se Festival vzdělávání
spojil s akcí Den otevřených dveří firem
Žďárska, kdy zaměstnavatelé nabízeli
zájemcům možnost exkurzí přímo v jednotlivých provozech. Tato akce se poprvé
uskutečnila loni v září. Letos se do dne
otevřených dveří zapojily žďárské společnosti DEL, Enpeka, Hettich, PKS holding,
Teleflex, Tokoz a Zdar. „Na festivalu byly
v hojném počtu zastoupeny místní firmy,
a to jak v sále, tak před Kulturním domem.
Venku měly velké propagační centrum a autobusy, které v určitých intervalech odvážely
zájemce přímo do podniků na prohlídku. Zaplněnost sálu byla tedy ještě větší než v předešlých letech,“ sdělila Marcela Lorencová,
ředitelka příspěvkové organizace Kultura

Foto: Jiří Pavlíček

Listopadovánky s Inkou Rybářovou
Každý listopad má svůj vánek, který přinese hezkou písničku, zatočí dračími
ocásky, barevné listy rozfouká po cestách
až do pohádek... To se pak všechna strašidla a bubáčkové pěkně rozveselí, roztančí
a rejdí sem a tam, aby si ty krásné chvilky podzimu společně užili. Podzim totiž
rychle utíká, a tak jsme ho s rodiči a dětmi
oslavili dříve, než ho zima úplně vyžene
ledovým větrem.
První listopadový den jsme si všichni užili
na naší vyzdobené „strašidýlkové“ zahra-

dě zpíváním a tancováním s Inkou Rybářovou a klaunem Rybičkou. Po setmění
jsme se společně ve strašidelných kostýmech s lucerničkami a lampionky prošli
po zahradě plné světýlek. Naši podzimní
slavnost jsme ukončili ochutnáváním teplého šípkového čaje, křupavých bramboráků a sladkých dobrot, které nám upekly
hodné maminky. Moc za to děkujeme a
těšíme se na další společnou akci. 


Kolektiv MŠ SRDÍČKO

Mikulášská nadílka Proběhlo školení pedagogických pracovnic
V neděli 4. prosince 2016 se do
Active - SVČ Žďár nad Sázavou
chystá Mikuláš se svou družinou a
samozřejmě také bohatou nadílkou. Odpoledne plné her, zábavy a
tance pro děti od 16.00 hodin připraví kolektiv pracovníků příspěvkové organizace Active - SVČ.
Vstupenky na Mikulášskou nadílku je možno si zakoupit za 50 korun
přímo v budově Active na Horní ulici.
Vstupenky se prodávají pouze v předprodeji, a to od 10. listopadu do 2.
prosince 2016. 

(red)
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mateřských škol v oblasti první pomoci

V rámci letních prázdnin se uskutečnilo
školení první pomoci pedagogických
pracovnic žďárských mateřských škol.
Profesionální záchranář a učitelky odborného výcviku Střední zdravotnické
školy připravili teoretický i praktický
blok školení.
V teoretické části se zaměřili na obecnou první pomoc v dětském věku, dále
pak například na krvácení, resuscitaci,
polohování a transport raněných, jak
správně přivolat Záchrannou službu, podat informace, zahájit poskytnutí první
pomoci a podobně.
V praktické části si pak zúčastnění
mohli na stanovištích a modelových situ-

Na Mělkovicích se nudy bát nemusíte
Osada Mělkovice je z hlediska věku jejich obyvatel velmi mladou osadou. Kde
je hodně dětí předškolního a školního
věku, tam je také zvýšený nárok na akce
pro děti, na soutěže a zábavu. V létě proto každoročně organizujeme akce nejrůznějšího druhu, aby děti měly ve své
vesnici vyžití a nemusely cestovat za zábavou jinam.

Žďár, která akci pořádá. „Upřednostňujeme širokou a pestrou nabídku, aby si každý
mohl vybrat. Někomu se třeba zalíbí obor,
který nabízí jenom jedna škola v republice, a
my jsme rádi, že se zrovna u nás prezentuje,“
přiblížila ředitelka Lorencová.
U stánků škol byly k vidění velmi oblíbené ukázky dovedností studentů, především z učňovských oborů, jako jsou
například kadeřnice, kosmetičky, cukráři,
barmani a řada dalších. 
(red)

Festival vzdělávání 2016

Žďáráci píší do novin

acích, které byly připraveny reálně v jednotlivých učebnách SZŠ a VOŠ, prožít, co
to obnáší zachraňovat a poskytnout první
pomoc.
Absolventi školení si připomněli hlavní
zásady první pomoci a získali nové zajímavé informace o moderních postupech
při poskytování pomoci. Jak postupovat
v kterékoliv krizové situaci, na jakémkoliv
místě.
Děkujeme všem organizátorům školení, záchranářům, učitelkám, studentkám,
vedení SZŠ a VOŠ ve Žďáru nad Sázavou
za výborně připravený, srozumitelný program a za poskytnutí zázemí pro školení
první pomoci. 				
		
Hana Sobotková

Uprostřed června jsme pořádali Sousedské setkání, kdy se skutečně sejde téměř
celá osada a při hudbě, tanci, dobrém jídle
a pití utužujeme sousedské vztahy. Koncem
července se v mělkovické kapličce koná
poutní mše svatá, která letos přilákala nejen
téměř celou osadu, ale i Žďáráky. Mši sloužil
odcházející pan farář P. Tomáš Holý. K pouti patří také zábava a ta se konala v sobotu
před poutí a byla určená dětem. Skákací
hrad, lanová dráha, házení na cíl, střelba ze
vzduchovky a jiné atrakce bavily děti celé
odpoledne. Tradiční srpnový turistický výlet
jsme letos přesunuli na září a vyplatilo se.
V předchozích letech nám v srpnu na výletě vždy pršelo, ale letos jsme měli krásné
počasí, a tak jsme nejkrásnějšími partiemi

Na výletě v Podlesí.

Žďárských vrchů procházeli se sluníčkem
v zádech a spokojeni. Účast byla hojná, šlo
nás přes 30 a našlapali jsme celkem 12 km.
Děti bavilo jak lezení na Drátníku a Malínské
skále, tak prohlídka Pohádkové vesničky na
Podlesí, všem chutnalo v hospůdce na Milovech a krásné výhledy na Samotín a Krátkou
vše jen podtrhly.
Na podzim nás čeká v Mělkovicích oblíbená soutěž v pečení a vaření Mělkovská
buchta, u které zažijeme vždy kromě skvělé

Foto: archiv

zábavy také parádní ochutnávání dobrot od
místních hospodyněk a hospodářů. Na Mělkovicích se prostě umíme bavit a setkávání
při zábavě děláme moc rádi, i když to není
organizačně vůbec jednoduché. Děláme to
sice amatérsky, ale s vědomím, že je to pro
naše děti a pro rozvoj komunitního života.
O všech akcích, minulých i budoucích se
můžete dočíst na internetových stránkách
melkovice.cz.

Osadní výbor Mělkovice

Kolik vajec do vánočky?
Den se krátí.
Kalužiny tmy rychle obsazují místa uvolněná ustupujícím sluncem. Noc je zahustí a
hvězdy je pohlídají daleko přes půlnoc, kdy
valéry nového svítání opatrně odhrnou noc
od horizontu.
Advent.
Sníme o bílých Vánocích, vzorně uklizeném
bytě, voňavém, nazdobeném cukroví, o
které bude zájem, o vánočce zlatě medové
barvy, která rozkrojená bude tvarem připomínat dokonalé egyptské pyramidy, o klidu,
pohodě, odpočinku a vůbec...Než však dojde čas na pečení vánočky, je třeba projít
obdobím příprav.
Začínáme úklidem. Pračky hučí, vysavače vysávají, myjeme okna, aby alespoň
do svátků prozřela, oblékáme je do čistých
záclon, které jim opravdu sluší. Vítr, prach
a déšť nám sice dlouhého potěšení nedopřeje, ale jde především o pocit. Nenapravitelné umývačky všeho v tomto čase umyjí

a naleští ve skříni za sklem vystavené - a
pro jistotu nikdy nepoužívané - památeční
hrníčky, vázičky, sošky a podobné sběrače prachu. Páteř sténá, kolena v noci říkají:
sakra, co blbneš, ale dobrý pocit zkrátka k
Vánocům patří i za tu cenu, že o nervozitu z
únavy se doma přímo zakopává.
Trouby pečou i připalují, vánočky snové
medové barvy si přes veškeré naše snažení jako obvykle stejně trošku přilehnou na
jeden bok, a na uhoněnou kuchařku kromě
nostalgie přichází i pocit zmaru.
Já, protože jsem si během dvou týdnů
dopřála celé dvě dávky antibiotik, jen si
tak přemýšlím o tom, že se Vánoce opravdu blíží...Upéci hrstičku cukroví jsem stihla
začátkem prosince, zbývá upéci vánočku.
Ale uvidíme...! Unavená, ukašlaná, z podoby vypocená a bez chuti do práce sedím u
počítače, obracím listy dávno napsaných
pohádek, které, jak říká můj muž, volají po
„učesání“, a přemýšlím, kterou pohádkou

začít. A začínat vůbec? Co raději znovu zalehnout?
Za mého úporného přemýšlení se manžel potichoučku vytratil, což nebývá vždy
dobré znamení. Po chvilce se od kuchyně
ozval zvuk, který napověděl, že něco upadlo. Komu a kam bylo jasné, ale co upadlo?
Následné ticho bylo plné mého očekávání.
Neozvalo se obvyklé sakramentění, ani exploze jiných (ne)libozvučných slov, která
s jistou pravidelností jeho drobné domácí
defekty doprovázejí. Jen to podezřelé ticho.
Po chvilce se manžel s pobaveným
úsměvem vrátil do pokoje a naprosto nenápadne se ptá: „Kolik vajec budeš potřebovat
do vánočky?“ Čtyři, odpovídám. A kolik ti
jich upadlo, hádám. Všechny. To je sedm,
odpověděl.
Milé dámy, tak pokud vás zajímá, kolik
vajec letos do vánočky, tedy do mísy čtyři,
ale celkově jedenáct.
 Bohumila Málková, Žďár nad Sázavou

V sokolovně se slavil Mezinárodní den seniorů
V sobotu 15. října 2016 odpoledne Svaz
důchodců ČR uspořádal v sokolovně za
účasti starosty města Zdeňka Navrátila a
místostarosty Josefa Klementa oslavu Mezinárodního dne seniorů. V kulturní vložce
vystoupili žáci ZUŠ Františka Drdly, kteří
nás při hře na akordeon provedli různými
zeměmi Evropy a svoje vystoupení zakončili
třemi českými lidovými písněmi, které jsme
si s nimi s chutí zazpívali. Velmi děkujeme za
jejich vystoupení a ochotu, se kterou nám
vyšla vstříc paní učitelka Faltová, která se

svými žáky skladby nacvičila a některé si s
nimi i zahrála. Bylo to příjemné zpestření
naší oslavy, které se zúčastnilo 152 našich
členů. Zároveň jsme využili tuto slavnostní
příležitost a poděkovali jsme paní Vlastě
Forstové za její 25 let trvající práci ve výboru
Svazu důchodců. Pracovala v něm od vzniku naší organizace v roce 1990 až do konce
roku 2015. Po oficiální části nám hrála až do
večera k tanci i poslechu Žďárská trojka Jaroslava Šimka a pěkně rozhýbala na parketu
naše klouby. 
Emilie Benešová
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Sport / Kronika

Nejúspěšnější sportovní klub ve městě
Žďárský basketbal působí ve městě již
67 let. Díky usilovné a houževnaté práci
trenérů dosáhla družstva výborných výsledků již v sedmdesátých letech minulého století, kdy se do popředí celorepublikových sportovních tabulek mezi zvučná
jména velkých měst vetřel „malý“ Žďár
nad Sázavou. Největšího rozmachu však
dosáhl zdejší basketbal v 90. letech. Tři
roky se ve Žďáře nad Sázavou hrála extraliga mužů, rok extraliga žen, mládežnická
družstva se pravidelně účastnila extraligových soutěží, o čemž svědčí zisk medailí i titulů z Mistrovství České republiky.
Vzhledem k vynikajícím výsledkům oddíl
získal statut Tréninkového střediska mládeže a díky odchovankyním klubu Evě
Vítečkové a Markétě Bednářové (Mokrošové) je naše město známé po celém basketbalovém světě.
I když v současné době klub kvůli nedostatku financí nedosahuje takto okázalých výsledků, troufám si říct, že stále
zůstává nejúspěšnějším sportovním klubem ve městě.
Muži A hrají 2. ligu nepřetržitě od roku
1998 a stále se pohybují na špici soutěže.
V roce 2013 sice vybojovali postup do 1.
ligy, ale hlavně kvůli finanční otázce jsme
soutěž odhlásili. Muži B dotáhli svoje
snažení v roce 2015 na postup do 2. ligy,
toho jsme však nemohli využít z důvodu
účasti již A-týmu. Druhou ligu hrají i ženy,
které jsou aktuálně na 2. místě tabulky.
Juniorky hrají již druhým rokem nejvyšší
možnou soutěž, a to extraligu. Kadeti reprezentují klub v nadregionální soutěži a
ve své skupině vedou. Kadetky hrají dvě
soutěže, v lize jsou čtvrté, v nadregionální soutěži jim patří 1. místo. Žáci jsou

v lize zatím šestí. Velkou radost nám dělají i ti nejmenší. Mladší minižáci i mladší minižákyně zatím vévodí tabulkám
oblastních (krajských) přeborů. Je nutné
podotknout, že těchto úspěchů dosahuje
žďárský basketbal pouze s vlastními hráči,
obyvateli města.
V současné době má basketbalový
klub 222 členů. Největší základnu tvoří
děti a mládež do 19 let v počtu 156. Jedenáct družstev klubu vede 21 trenérů a
asistentů, všichni s trenérskými licencemi.



Jana Svobodová,
předsedkyně klubu

Foto: Jiří Bubák

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni
14. listopadu 2016 celkem 21 383 občanů ČR přihlášených k trvalému pobytu.
(Statistika: říjen - 21 392, září - 21 429, srpen - 21 455, červenec 2016 - 21 460, červen
2016 - 21 476, květen 2016 - 21 483, 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 září 2016
+ dodatečně v červenci 2016
Straková Nela
Tomáš Petr
Ondřej Sobotka
Matyáš Chuchvalec
Karolína Čapková 
Šarlota Úradníčková
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1. 7. ZR 1
1. 9. ZR 2
1. 9. ZR 1
2. 9. ZR 3
9. 9. ZR 3
9. 9. ZR 2

Terezie Růžičková
10. 9. ZR 2
Pavel Ehrenberger 
12. 9. ZR 3
Barbora Blížencová
12. 9. ZR 3
Ondřej Mühlfait
15. 9. ZR 1
Vítek Mühlfait
15. 9. ZR 1
Adéla Kašpárková
17. 9. ZR 3
Roman Halamka
17. 9. ZR 2
Barbora Veselá
25. 9. ZR 6
Zuzana Veselá
25. 9. ZR 6
Karolína Vondráková 
28. 9. ZR 4
Filip Hajný

28. 9. ZR 1

Životní jubilea v prosinci 2016
Antonín Hájek
4. 12. 80 let ZR 6
Štefan Suchan
8. 12. 85 let ZR 3
Jarmila Michálková
14. 12. 93 let ZR 3
Jaroslav Simajchl 
16.12. 80 let ZR 1
Eliška Peterková 
26. 12. 85 let ZR 3



Srdečně gratulujeme!

Z historie města

Dnes si připomeneme roky 1936, 1966 a 1976.

Rok 1936:
Dne 18. 11.letěl přes Žďár veliký meteor silně zeleně zářící as o 7.hodině večerní, byl
doprovázen hukotem. Viděl Filip listonoš,
Kostková a.j.
Požár ve Městě Žďáře: Dne 20.11. vypukl
požár v domě čís. 114 a zachvátil též sousední stavení Jos. Kalouska, který jako hasič při
zachraňování zahynul. Pohřbu jeho se zúčastnilo hasičstvo z celého okolí, doprovodilo nešťastného bratra na poslední cestě. Nad
jeho otevřeným hrobem promluvili župní a
sboroví funkcionáři.
Rok 1966:
Doprava a spoje: Letos byla dokončena
elektrifikace celé tratě ČSD Havl. Brod – Žďár
– Brno. Slavnostního zahájení provozu dne
7.11.1966 se zúčastnil sám ministr dopravy s.
Alois Indra. Ve Žďáře bylo slavnostní uvítání.
Zatím elektrika plně slouží v nákladním provozu. V osobním provozu jezdí parní lokomotivy, nejsou zatím osobní vagony s elektr.
vytápěním. Teprve od letního jízdního řádu
ČSD 1967-1968 se počítá také s elektr. osobními vlaky. Naše město tak znova získalo na
významu. Od jízdního řádu 1967 se počítá
také s trvalými rychlíkovými spoji Prahou a
Brnem naším městem.
Rok 1976:
Oslava VŘSR: 7.listopadu se v obřadní síni
nové radnice MěstNV uskutečnilo slavnostní
setkání zástupců vedení Střední skupiny sovětských vojsk, OV KSČ, ONV a zástupců sousedních okresů. Všichni vzpomněli 59. výročí
VŘSR. Setkání se zúčastnili také občané SSSR
žijící ve městě. V pátek 5.listopadu v rámci
oslav 59.výročí VŘSR byly položeny věnce
k památníku Rudoarmějce. Slavnostního
aktu se zúčastnili zástupci OV KSČ, ONV, NF
a delegáti závodů a organizací. Večer se konalo slavnostní shromáždění pracujících, na
kterém promluvil místopředseda JmKNV s.
JUDr. Milan Pavlus. Slavnost byla zakončena
lampionovým průvodem a ohňostrojem.
Taneční soubor Tavrija: 17.listopadu v
rámci Měsíce československo-sovětského
přátelství vystoupil v sále JKP vokální a taneční soubor SSSR Tavrija. Vedla jej národní
umělkyně SSSR Lidija Černyševová, držitelka
Leninova řádu. Koncert shlédlo 650 občanů.
Lidová škola umění: Již léta byly pociťovány nedostatečné prostory Lidové školy umění. V polovině roku se začalo s výstavbou
nové školy v pěkném prostoru u sokolovny a
to I.etapou. Ke konci roku byla hrubá stavba
dokončena.
Úbytek bytů: V roce 1976 došlo také k dalšímu úbytku bytů v důsledku asanace některých částí města, převážně v Jungmanově
ulici, kde se provádí rozsáhlá rekonstrukce
komunikace a připravuje se sídliště na Libušíně. Celkem těmito zásahy ubylo 29 bytů.
Lidé z těchto objektů se stěhují většinou do
nových bytů v sídlištích.
Výchova k rodičovství: 4.listopadu byl v
městě zahájen cyklus přednášek zaměřený
k výchově pro manželství a rodičovství nazvaný On a ona. Pořadatelem této akce bylo
krajské kulturní středisko, okresní kulturní
středisko a sbor pro občanské záležitosti.
Výstava pečiva: V pondělí 16.listopadu byla
zahájena ve výstavní síni radnice výstava mikulášského a vánočního pečiva, kterou obeslalo téměř 50 autorů z Čech i Moravy.


Opis: Marie Linhartová

Inzertní příloha

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 WWW.ZDARNS.CZ
v sekci Žďárský zpravodaj.

přijme pracovníka na pozici

VRCHNÍ SESTRA/VEDOUCÍ

pro Charitní ošetřovatelskou službu,
Studentská 4, Žďár nad Sázavou

Více na www.zdar.charita.cz

Uzávěrka příjmu objednávek a tiskových
podkladů pro listopadové vydání zpravodaje
je v pondělí 7. listopadu 2016.
Na webu města naleznete
objednávkový formulář
pro snadné zadání vaší inzerce.
www.zdarns.cz/mestsky-urad/zdarsky-zpravodaj/inzerce

Dotazy, objednávky, podklady:
Miroslav Skalník
tel.: 773 794 139
e-mail: inzerce@zdarns.cz

.cz

po čertech rychlý internet, kabelová
a interaktivní televize, TV2GO

internet

televize
Nová služba: TV2GO
a Interaktivní televize

Opět zrychlujeme!
Neustále rozšiřujeme
pokrytí optickou sítí
Stabilní, spolehlivé
a rychlé připojení bez
limitů
Nepřetržitý dohled nad sítí
Bezplatný pronájem
zařízení
Po čertech rychlý internet
až 200 M b/s

Plaťte jen za to,
co opravdu sledujete –
nová programová nabídka
kabelové a interaktivní
televize a TV2GO
Velký počet HD kanálů již
v základní nabídce
Cena již od 150 Kč/měsíc

Více o našich službách na www.satt.cz
Vratislavovo nám. 12 (budova polikliniky 2. nadzemní podlaží, mezipatro),
592 31 Nové Město na Moravě

Okružní 11
591 01 Ždár nad Sázavou

+420 566 654 844
info@satt.cz
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Inzertní příloha

Přijímáme zaměstnance:

kontaktujte
nás na:

1
+420 566 339 1.c2om
operstandard

Olga.Jandova@co

OPERÁTOR (Dělník výroby)
Po plném zapracování

15.500 Kč
20.000 Kč

SEŘIZOVAČ / ÚDRŽBÁŘ
Po plném zapracování

20.500 Kč
30.000 Kč

SMĚNOVÝ MISTR
Po plném zapracování

26.500 Kč
30.000 Kč

MECHATRONIC
Po plném zapracování

34.000 Kč
42.000 Kč

(Údržbář - programátor)

ELEKTROÚDRŽBÁŘ
Po plném zapracování

28.000 Kč
35.000 Kč

PROGRAMÁTOR CNC
Po plném zapracování

34.000 Kč
46.000 Kč

Cooper-Standard Automotive s. r. o. • Jamská 2191/33, 59101 Žďár nad Sázavou • www.cooperstandard.com
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Změna programu vyhrazena.
1. adventní neděle
27. listopadu 2016
ŽĎÁRSKÝ ADVENTNÍ FLER TRH
9.00 až 16.00 Dům kultury

8.00-18.00 náměstí Republiky

PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU S ROZSVÍCENÍM
VÁNOČNÍHO STROMU
16.00 náměstí Republiky
ADVENTNÍ KONCERT
LUMÍR - smíšený sbor, NOVOCANTUS - mužský sbor
17.30 kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
pondělí 28. listopadu – sobota 24. prosince 2016
RORÁTNÍ MŠE SVATÁ (denně mimo neděli)
6.30 kostel sv. Prokopa
čtvrtek 1. prosince 2016
MOŽNÁ PŘIJDE MIKULÁŠ - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
15.30 až 17.00 rodinné centrum Srdíčko
2. adventní neděle
4. prosince 2016
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
16.00 sál Active-SVČ, Horní 2

pátek 16. prosince 2016
ADVENTNÍ ZPÍVÁNKY – HORÁCKÁ MUZIKA
18.30 křížová chodba fary v Zámku Žďár
pátek 16. – neděle 18. prosince 2016
OSTROV POHODY
pá 19.00, so a ne 14.00 Městské divadlo
3. adventní neděle
18. prosince 2016
VÁNOČNÍ JUCHUCHU ODPOLEDNE S ACTIVEM
13.00 až18.00 Active Club, Dolní 2
pondělí 19. prosince 2016
VÁNOČNÍ DÍLNA
14.00-16.30 Active-SVČ, Horní 2
CIMBAL CLASSIC – VÁNOČNÍ KONCERT
19.00 Městské divadlo
úterý 20. prosince 2016
VELKÁ STŘELECKÁ SOUTĚŽ O VÁNOČNÍHO KAPRA
15.00-17.00 sál Active-SVČ, Horní 2

úterý 6. prosince 2016
MŠE SVATÁ SE SV. MIKULÁŠEM – patronem baziliky
17.15 bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
středa 7. prosince 2016
ADVENTNÍ KONCERT TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
17.30 Městské divadlo
sobota 10. prosince 2016
VÁNOČNÍ TRH
10.00 až18.00 III. nádvoří Zámku Žďár
3. adventní neděle
pondělí 12. prosince 2016
KOUZELNÝ VÁNOČNÍ ČAS
16.00 Knihovna M. J. Sychry

ŽIVÝ BETLÉM
16.00 náměstí Republiky
středa 21. prosince 2016
VÁNOČNÍ KONCERT DĚTÍ Z KROUŽKŮ
16.00 sál Active-SVČ, Horní 2
čtvrtek 22. prosince 2016
VÁNOCE NEJEN PRO PANA MOZARTA
19.00 Stará radnice
sobota 24. prosince 2016 ŠTĚDRÝ DEN
VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ
16.00 kostel sv. Prokopa (mše svatá pro děti)
Troubení z věže
17.00 věž kostela sv. Prokopa

úterý 13. prosince 2016
SLAVNOST SVĚTLA – světelný průvod
ADVENTNÍ KONCERT – ŽĎÁRÁČEK – Jdeme ke světlu
17.00 ambity kostela na Zelené hoře
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
18.00 Městské divadlo

J. Teml, J. Tůma: Září hvězda nad Betlémem (FONS)
21.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Josef Schreier: Moravská vánoční mše
(Chrámový sbor sv. Prokopa a orchestr ZUŠ)
24.00 kostel sv. Prokopa

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
18.00 u kostela sv. Prokopa

neděle 25. prosince 2016 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30 kostel sv. Prokopa
10.30, 18.00 (Josef Schreier: Moravská vánoční mše)
9.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie
OTEVŘENÁ BAZILIKA PRO VEŘEJNOST
OTEVŘENÝ POUTNÍ KOSTEL – ŽĎÁRSKÝ BETLÉM
14.00-17.00 bazilika, kostel na Zelené hoře
DĚTSKÉ PÁSMO U JESLIČEK
14.30 kostel sv. Prokopa

čtvrtek 15. prosince 2016
ZIMNÍ TRH

pondělí 26. prosince 2016 SV. ŠŤĚPÁNA, JÁHNA A
MUČEDNÍKA

středa 14. prosince 2016
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
14.00 Knihovna M. J. Sychry
VÁNOČNÍ DÍLNA
14.00-16.30 Active-SVČ, Horní 2

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

