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Radní města přijali v pondělí 12. 
prosince 2016 na svém pravidelném 
pondělním zasedání dva strážníky 
městské policie, které ocenili za jejich 
dlouholetý přínos městu. Milan Krejčí 
a Václav Zborník slouží u městské po-
lice již více než dvacet let. 

Radní v čele s vedením města a ve-
doucím městské policie Martinem Kun-
cem oběma strážníkům osobně podě-
kovali a předali věcné dary. „Děkuji vám 
za dobře odvedenou práci a přeji mnoho 
zdraví, štěstí, málo stresu a osobní i pra-
covní pohody,“ popřál městským strážní-
kům starosta města Zdeněk Navrátil. 

Městská policie má ve svých řadách 
celkem 21 strážníků. Přibližně 10 z nich 
již pro město Žďár nad Sázavou pracuje 
více než dvě desítky let.  (red)

Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo v roce 2016 první roč-
ník celoroční fotografické soutěže Zaostřeno na Žďár 2016. 
Soutěž propojila Žďárský zpravodaj a facebookový profil 
města. Každý měsíc bylo vyhlášeno jedno konkrétní téma, 
ze kterého vzešla vždy jedna vítězná fotografie. Tu vybrali 
svým hlasováním lidé na facebookové stránce města a ná-
sledně se objevila v dalším čísle Žďárského zpravodaje. 

Rok utekl jako voda a nezbývá než vyhlásit výsledky poslední-
ho letošního kola soutěže. Za celý rok bylo do redakce Žďárského 
zpravodaje zasláno celkem 224 soutěžních fotografií. Za což patří 
všem aktivním fotografům velký dík. Celkem bylo na facebooku 
všelidovým hlasováním vybráno jedenáct nejlepších snímků, které 
automaticky postupují do finále.  

V lednu příštího roku pak odborná porota složená ze zástupců 
města i profesionálních fotografů vybere z každé kategorie jednu 
fotografii, tedy dalších 11 fotografií, které budou společně s nejlep-
šími fotografiemi vybranými hlasováním na facebooku bojovat o 
titul Fotografie roku 2016. Z celkového počtu 24 fotografií, v letoš-
ním roce pouze 22, 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. 

Vyhodnocení! 
Téma XI.  Zaostřeno na vás! (volné téma)
V listopadu 2016 bylo do soutěže zasláno 16 soutěžních fotografií. 
Vítězkou jedenáctého kola celoroční fotografické soutěže se stala s 
celkovým počtem 31 hlasů Aneta Ležáková. Gratulujeme! Autorka 
vítězné fotografie byla odměněna dvěma volnými vstupenkami do 
Kina Vysočina.

Zaostřeno na Žďár 2017
Směle do druhého ročníku. Dříve než slavnostně vyhodnotíme uply-
nulý rok, je třeba připomenout, že nás čeká druhý ročník fotografické 
soutěže, který začíná již v lednu. Soutěžní snímky můžete opět zasílat 
ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou adresu zaostreno-
na@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2017 a 
příslušný měsíc.  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 fotogra-
fie ve Žďárském zpravodaji, na facebookovém profilu města a na webo-
vých stránkách města. 

Více informací o soutěži, fotografická témata na celý rok a pravidla 
soutěže naleznete na webových stránkách města www.zdarns.cz. V pří-
padě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail zaostrenona@zdarns.cz. 

 Témata pro rok 2017
   I. Zaostřeno na čas Vánoc
   (zasílejte do 8. ledna 2017)

   II. Zaostřeno na mrazivou krajinu
   (zasílejte do 8. února 2017)

   III. Zaostřeno na domácí mazlíčky
   (zasílejte do 8. března 2017)

   IV. Zaostřeno na sport a vše kolem něj
   (zasílejte do 9. dubna 2017)

   V. Zaostřeno na černou a bílou
   (zasílejte do 9. května 2017)

   VI. Zaostřeno na chutě světa
   (zasílejte do 8. června 2017)

   VII. Zaostřeno na městskou architekturu
   (zasílejte do 9. července 2017)

   VIII. Zaostřeno na Den Žďáru 2017
   (zasílejte do 8. srpna 2017)

   IX. Zaostřeno na cestování
   (zasílejte do 10. září 2017)

   X. Zaostřeno na podzim života
   (zasílejte do 9. října 2017)

   XI. Zaostřeno na kouzlo přírody
   (zasílejte do 8. listopadu 2017)

   XII. Zaostřeno na vás! (volné téma)
   (zasílejte do 10. prosince 2017)

 Vaše redakce Žďárského zpravodaje

     Zaostřeno na Žďár 2016, jdeme do finále

Vážení spoluobčané,
předvánoční doba, čítající čtyři adventní 
neděle, nám vždy uteče tak nějak rychle-
ji, než bychom si přáli. Snažíme se připra-
vit závěr roku tak, abychom udělali svým 
blízkým radost z dárků a ve vánočním 
čase dokázali být pohostinní k příbuz-
ným a přátelům. Odpověď na otázku, jak 
moc se nám podařil naplnit letošní ad-
vent klidem, nechám na každém z Vás. Za 
sebe musím říci, že se pokoj a zklidnění 
bohužel nedostavilo.

Právě závěr roku je totiž spojen se 
spoustou akcí, které doplnila veřejná 
projednávání s tématy vzniku transfor-
mačního bydlení a strategického plánu 
směřovaného k sociálním službám a 
vzdělávání. V těchto diskuzích chceme 
občany informovat o záměrech města, 
využít finanční podporu z evropských 
fondů, které by měly přispět k zlepšení si-
tuace v bydlení, zaměstnanosti, bezpeč-
nosti, vzdělávání a prorodinné sociální 

oblasti.
S blížícím se závěrem roku bych chtěl 

Vám všem, vážení spoluobčané, podě-
kovat za celý letošní rok. Letos proběhla 
řada pilotních projektů, na které město 
nebylo zvyklé. Přesto se našlo více než 
tucet garantů hřišť a dvojice nových bez-
pečnostních asistentů. V rámci participa-
tivní položky rozpočtu se připravilo ně-
kolik záměrů, které budou realizovány v 
příštím roce. Takto bych mohl pokračovat 
ve výčtu aktivit, které jsme zavedli a na 
kterých jste Vy měli přímý podíl.

Ani rada města nezahálela a v závěru 
roku sestavila nový rozpočet, který bude 
15. prosince schvalovat zastupitelstvo. 
Objevuje se v něm realizace první etapy 
rekonstrukce ulic na Vodojemu, pro niž 
jsme letos připravili projektovou doku-
mentaci. Další části tohoto sídliště, na 
které se v minulosti zapomnělo, budou 
pokračovat v příštím roce vyhotovením 
projektu a samotnou realizací v násle-
dujících letech. Nevyhovující prostory 
pro bezmála čtyři stovky sportovců byly 
důvodem zařadit do rozpočtu města také 
projekt sportovního zázemí pro fotbal a 
tenis. A k tomu nás čeká řada dalších in-
vestic.

Velké naděje vkládám do nově vznik-
lého městského studentského parlamen-
tu, který měl začátkem prosince ustavují-
cí zasedání. Jsem moc rád, že jsem mohl 
pomoci při jeho iniciování, a nyní již 

bude záležet na studentech, jak budou 
svůj záměr naplňovat.

Vážení spoluobčané, adventní doba 
byla ve Žďáře nad Sázavou zahájena na 
náměstí Republiky rozsvícením vánoční-
ho stromu a vysláním přání. Kéž by Vám 
světlo vánočních svátků potlačilo tem-
notu smutku a proměnilo se v hojnost 
štěstí, pevného zdraví a rodinné pohody.

 Josef Klement
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AKTUÁLNĚ: Radní poděkovali strážníkům městské policie za 20 let ve službě

Radní přijali na svém zasedání dva dlouholeté strážníky městské policie. Foto: adl

Josef Klement

místostarosta 
města 
Žďáru nad Sázavou
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Studie úprav Čistírny odpadních vod 
Žďár nad Sázavou

Rada města se seznámila se situací 
ohledně žďárské čistírny odpadních 
vod a se zástupci Svazu vodovodů a 
kanalizací projednala první kroky, které 
povedou k intenzifikaci této čistírny a k 
její celkové rekonstrukci.

Sociální začleňování a místní plán 
inkluze

Plán sociálního začleňování a míst-
ní plán inkluze je dokument, který rada 
města doporučila ke schválení zastupi-
telstvu města. Jde o dokument, který je 
potřebný pro čerpání dotací pro sociální 
oblast. Plán inkluze byl projednáván i na 
veřejném setkání, kde byl promítnutý 
názorný film o tom, jak lze úspěšně děti 
s handicapem zařadit do společnosti. 

Nemotorová doprava
Pracovní skupina nemotorové dopra-

vy zmonitorovala situaci na žďárských cy-
klostezkách a doporučila postup při jejich 
údržbě, doplnění dopravního značení a 
dostavbu chybějících úseků. Rada měs-
ta uložila tento náročný úkol odborům 
Městského úřadu s tím, že bude jednot-
livé dílčí kroky ke zkvalitnění nemotorové 
dopravy podporovat.

Významné akce pro rok 2017
Sociální zázemí fotbalového stadio-

nu a tenisového areálu a architektonická 
studie ulice Nádražní jsou dvě výrazné 
akce, které chce město v roce 2017 zrea-
lizovat. U první z nich doufáme, že bude 
spolufinancována z dotací. Investičních 
akcí město připravuje více a všechny jsou 
zaměřeny na zkvalitnění života občanů 
našeho města. 

Family Point a Senior Point
Family Point a Senior Point zůstanou 

zachovány. Oba tyto pointy budou nadá-
le fungovat v prostorách polikliniky, kde 
je mohou občané zdarma využívat. Jde o 
službu občanům našeho města, kdy nej-
důležitější pro jejich existenci je zájem 
občanů o tyto služby. 

 Ludmila Řezníčková 

Co je nového? Aneb poznámky z rady
Ludmila
Řezníčková

radní a zastupitelka
města Žďár nad 
Sázavou

Setkání s občany a vedením města budou v zavedeném formátu pokračovat i v roce 2017. Pravidelná setkání za-
čnou ale až od února příštího roku, a to opět setkáním na všeobecné téma - Zeptejte se, na co chcete. Únorové setkání 
se uskuteční 1. února 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Žďáru nad Sázavou, Žižkova 227/1. Dis-
kutovat s občany přijde starosta města Zdeněk Navrátil, místostarosta města Josef Klement, zástupce městké policie, 
zástupce odboru komunálních služeb Městského úřadu  a vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Městského 
úřadu Irena Škodová.

Stejně jako v roce 2016 chystá město pro občany celou řadu setkání a veřejných diskuzí na konkrétní aktuální témata. V 
roce 2017 nás tedy čeká například společné setkání na téma městské hromadné dopravy, veřejná diskuze a představení archi-
tektonické soutěže Nádražní ulice, nebo setkání na téma bydlení. Každé tři měsíce budou mít ale občané 
možnost přijít za vedením města s jakýmkoli problémem nebo tématem. Setkání na všeobecná témata 
chystáme na únor, červen a říjen.  (red)

Setkání s občany v roce 2017

Zapojte se do dění ve městě.                        www.zdarns.cz 
VVVV

Na přípravě rozpočtu pro příští rok aktiv-
ně pracovala i žďárská radnice. Zastupi-
telé města ho projednávali 15. prosince. 
(Do uzávěrky nebyl znám výsledek zasedání 
zastupitelstva města)

Konec listopadu 2016 byl ve znamení 
zveřejnění návrhu rozpočtu a komentáře. 
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední des-
ce, na elektronické úřední desce a webo-
vých stránkách města na 15 dnů tak, aby 
se s tímto návrhem mohli seznámit občané 
a podat k termínu projednávání v zastupi-
telstvu města svoje náměty a případné při-
pomínky. Před posledním projednáváním 
návrhu rozpočtu radou města byl tento 
materiál rovněž zaslán všem členům zastu-
pitelstva a členům finančního a kontrolního 
výboru, aby se mohli s tímto materiálem se-
známit v dostatečném předstihu. 

Pro rok 2017 je navržen rozpočet v cel-
kovém objemu 450,518 milionů korun jak v 
příjmové, tak i ve výdajové části. Ve schvalo-
vaném rozpočtu je počítáno také s přijetím 
úvěru ve výši 40 milionů korun. Z celkového 
objemu výdajů je předpokládáno pokrytí 
provozu ve výši 362 milionů korun a in-
vestiční výdaje 88 milionů v poměru 80 % 
provozních a 20 % investičních výdajů. Zá-
kladním zdrojem rozpočtu jsou daňové pří-
jmy, tvořící 67 % zdrojů. Dalšími zdroji jsou 
příjmy nedaňové, kapitálové a návrh dotací, 
zejména dotace na výkon státní správy, kte-
ré tvoří přibližně 1/3 zdrojů na příští rok.

Město plánuje investice

Příkladem větších plánovaných investic 
je například zahájení rekonstrukce čtvrti Vo-
dojem, přípravy dalších stavebních parcel 
v lokalitě Klafar, revitalizace Kina Vysočina 

nebo kompletní rekonstrukce zázemí pro 
fotbal a tenis. „Požadavků je více, než kolik 
je možné do vyrovnaného rozpočtu dostat, 
takže jsme stanovili základní priority. Jsou 
jimi například školství a opravy škol, kultura 
a rekonstrukce Kina Vysočina, ve sportu jde o 
rekonstrukci zázemí pro fotbal a tenis a nový 
streetpark, u bydlení je to pak rekonstukce 
sídliště Vodojem a další rozšíření Klafaru, ale 
v neposlední řadě také elektomobilita,“ sdělil 
starosta města Zdeněk Navrátil.

Sumarizované požadavky rozpočtu byly 
předloženy radě města k prvnímu čtení na 
počátku listopadu 2016. Během tohoto mě-
síce docházelo k úpravám a korekcím, a to 
jak příjmové, tak i výdajové strany rozpočtu. 
Finanční výbor na svém jednání 21. listopa-
du 2016 projednal pracovní verzi rozpočtu, 
která ještě prošla několika drobnými úpra-
vami stávajících položek v radě města na 
konci listopadu. Jednání této rady následně 
doporučilo návrh rozpočtu pro rok 2017 ke 

schválení zastupitelstvu města, které pro-
běhlo 15. prosince 2016.  (Do uzávěrky neby-
ly známy výsledky hlasování)

Zástupci radnice by rádi do rozpočtu na 
ro 2017 zakomponovali vybudování zázemí 
pro fotbal a tenis a také prostor pro volno-
časové aktivity. To navazuje na studii revita-
lizace sportovní zóny na Bouchalkách, kde 
letos došlo k rozpracování do jednotlivých 
etap a přípravě projektové dokumentace. 
„Město Žďár nad Sázavou má záměr vytvo-
řit nový veřejně přístupný sportovní areál se 
zaměřením na alternativní disciplíny jako 
jsou: skate, parkour, streetball, flowerstick a 
pumptrack. Tomuto zámětu odpovídá ná-
vrh, v rámci urbanistické studie Revitalizace 
sportovní zóny ve Žďáře nad Sázavou, který v 
území mezi stávající sportovní halou, zimním 
stadionem a řekou Sázavou umísťuje nové 
streetové hřiště – streetpark,“ sdělila vedoucí 
odboru rozvoje a územního plánování Irena 
Škodová.   (red)

Poslední měsíce roku bývají již tradičně věnovány intenzivní práci 
na návrhu rozpočtu pro rok příští

Na konci listopadu proběhlo veřejné projednání 
Strategického plánu sociálního začleňování
V úterý 29. listopadu se v prostorách 
Střední školy obchodní a služeb SČ-
MSD sešli zástupci vedení města a 
odborů Městského úřadu s občany 
města, aby za účasti Agentury pro 
sociální začleňování představili prá-

vě schvalovaný Strategický plán so-
ciálního začleňování. Dokument by 
měl být zastupitelstvem schválen 15. 
prosince. (Do uzávěrky tohoto vydá-
ní nebyl znám výsledek hlasování za-
stupitelstva města.) 

Prostřednictvím Strategického plá-
nu sociálního začleňování může Žďár 
nad Sázavou získat finanční podporu 
na aktivity zabývající se sociálním vy-
loučením obyvatel města.

Strategický plán sociálního začleňo-
vání je výsledkem téměř roční spolu-
práce města s Agenturou pro sociální 
začleňování. Tato spolupráce bude 
trvat až do roku 2019. Na tvorbě do-
kumentu se podíleli nejen zástupci pří-
slušných odborů Městského úřadu, ale 
také zástupci organizací poskytujících 
sociální služby ve městě, úřadu práce, 
městské policie, či Policie ČR. Strategic-
ký plán se zabývá čtyřmi tematickými 
oblastmi. Jedná se o problematiku by-
dlení, sociálních služeb, zaměstnanosti 
a bezpečnosti.

„Samostatnou přílohou plánu je pak 
tzv. Místní plán inkluze zabývající se ob-
lastí vzdělávání. Na jeho tvorbě se podí-
leli ředitelé mateřských a základních škol 
ve Žďáře nad Sázavou,“ sdělil místosta-
rosta města Josef Klement. Tento plán 
byl veřejnosti představen samostatně, 
a to ve středu 7. prosince 2016 v 17.00 
hodin v Café u tety Hany. 

Další veřejné setkání ke Strategické-
mu plánu sociálního začleňování  pak 
proběhlo 14. prosince 2016. Setkání s 
vedením města se týkalo tématu „Vý-
stavba Centra sociálních služeb“ na 
ulici Dvořákova, Žďár nad Sázavou 6 a 
proběhlo v jídelně Střední zdravotnic-
ké školy a Vyšší odborné školy zdravot-
nické Žďár nad Sázavou.

 Kateřina Navrátilová, opk Vizualizace možné přestavby zázemí pro fotbal a tenis. Foto: archiv MěÚ

Vizualizace budoucího Streetparku. Foto: archiv MěÚ
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Máte nějaké osobní vzpomínky,  
zážitky, které se vážou k listopadu 1989 ve 
Žďáře nad Sázavou? Máte nějaké materi-
ály, fotografie, tiskoviny z tohoto období 
ve Žďáře? Byli jste členy nějaké opoziční 
skupiny (SPUSA, HOS, Artforum, Charta 
77, křesťanské hnutí)?

Podělte se o své zážitky. Ty nejzají-
mavější postřehy a příběhy bychom rádi 
zařadili do sborníku s pracovním názvem 
Opozice a listopad 1989 ve Žďáře nad Sá-
zavou. 
Kontaktní adresa: 
v.b.homolka@centrum.cz

 Vít Bohumil Homolka, 
 Nábřežní 1/327, Žďár nad Sázavou 

Kino Vysočina aktuálně
Rada města schválila vyhlášení výbě-
rového řízení na dodavatele stavby 
„Rekonstrukce vnitřních prostor Kina 
Vysočina, 1. etapa, Žďár nad Sázavou.“ 

Projekt stavby, který řeší v 1. etapě re-
konstrukci sociálního zázemí, podhledu 
v sále, elektroinstalaci, vzduchotechniku, 
požární a zabezpečovací signalizaci, in-
teriér a bezbariérový přístup, zpracoval 
architekt Jaroslav Ševčík z Arch.Z.Studia, 
Zlín. Součástí akce bude také výměna 
stávajících sedadel, na kterou získala v 
srpnu 2016 příspěvková organizace Kul-
tura Žďár dotaci ve výši 350 tisíc korun 
ze Státního fondu kinematografie.  Retro 

vzhled interiéru městského kina, které za-
čalo promítat již v roce 1963, zůstane i po 
stavebních úpravách zachován. Celková 
cena investice města by se měla pohybo-
vat kolem 10 milionů korun.  (orup)

Krátce ze stavby
Díky věrným koledníkům a štědrým dárcům má koledování tří králů na území Žďáru 
nad Sázavou, ale i po celé České republice již dlouholetou tradici. Jedna z největších 
sbírkových kampaní u nás podporuje nemocné, umírající, osoby s postižením, seniory, 
matky s dětmi v tísni a ostatní sociálně slabé obyvatele našeho žďárského, velkomezi-
říčského, novoměstského a bystřického regionu včetně přilehlých obcí. Jejím hlavním 
smyslem je nejen podpořit potřebné v regionu, ale i potěšit zpěvem a radostnou zprá-
vou o narození malého Ježíše.

Z  výtěžku Tříkrálové sbírky roku 2016 se 
podařilo podpořit terénní služby žďárské 
Charity nákupem automobilu, konkrétně 
pro Charitní ošetřovatelskou službu, Cha-
ritní pečovatelskou službu, Osobní asisten-
ci a Domácí hospicovou péči. Tyto služby 
poskytují péči v domácnostech svých uži-
vatelů, proto je automobil každodenním 
společníkem pracovníků, kteří dojíždějí pří-
mo do domovů svých uživatelů a pacientů. 
Dále byl z výtěžku sbírky podpořen krizový 
fond Charity, Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, a to vybavením pro práci s 
uživateli, dobrovolnické centrum Kambala a 
vybavení šicí dílny centra pro rodiče s dětmi 
Kopretina.

Uživatelé Klubu v 9 – centra pro podporu 
duševního zdraví mohli letos díky finančním 
prostředkům z Tříkrálové sbírky vyjet na re-
kondiční a pobytovou akci do Pasohlávek. 
Pobyt je dle slov sociální pracovnice Klubu v 
9 Michaely Beranové neodmyslitelnou sou-

částí každoročního plánu uživatelů. „Mimo 
odpočinek a relaxaci je velice důležitý pro  
rozvoj samostatnosti a také pro změnu pro-
středí. Pobyt je také výbornou příležitostí pro 
upevnění a prohloubení vztahů jak mezi uži-
vateli navzájem, tak i ve vztahu s pracovníky,“ 
vysvětlila Michaela Beranová. 

Kromě pomoci lidem v nouzi žďárského 

okresu podporuje Tříkrálová sbírka zdravot-
ně sociální centrum Hippokrates v Moldav-
sku. 
A jak vnímá pomoc lidem z tříkrálového 
výtěžku sama koordinátorka sbírky Ve-
ronika Dobrovolná? 
„Jsem ráda, že mohu průběžně sledovat, kde 
vybrané peníze pomáhají, a podporovat tak 
reálné projekty v našem okolí. Smysluplnost 
sbírky a její následné využití finančních pro-
středků je to, co mě žene kupředu a motivuje 
zvládnout toto náročné tříkrálové období. 
Vlastně si to užívám,“ popisuje s nadšením 
koordinátorka sbírky Veronika Dobrovolná. 
 Lenka Šustrová

Technická infrastruktura ulice Hrnčířská

V polovině srpna 2016 byla zahájena 
výstavba technické infrastruktury Hrn-
čířské ulice, kterou provádí na základě 
výběrového řízení 1.žďárská plynařská 
a vodařská a.s. Praha. Termín ukončení 
stavby je stanoven na červen 2017 a cena 
stavby dosahuje částky 20 milionů korun 
bez DPH. Na stavbě již byly provedeny 
hrubé terénní úpravy a v současné době 
probíhá výstavba dešťové a splaškové ka-
nalizace, vodovodů a připojovacích pilířů. 
Je prostavěna přibližně pětina nákladů, 
cca 4 miliony korun. 

 (orup)

Náročné tříkrálové období si užívám, říká hlavní koordinátorka sbírky

Tři králové navštěvují pravidelně i Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou.   Foto: archiv

O první adventní neděli se na náměstí 
Republiky opět sešly stovky obyvatel 
města, aby společně se zastupiteli při-
vítali letošní adventní čas. Děti mohly 
vypustit balonky s přáním pro Ježíška a 
všichni příchozí se mohli zahřát čajem z 
městské polní kuchyně, která poprvé vy-
jela do ulic. 

Krátký kulturní program začínal v neděli 27. 
listopadu 2016 pásmem písní s  adventní te-
matikou. Lidem zpříjemnil čekání na  rozsví-
cení vánočních stromů pěvecký sbor FONS.  
„První adventní neděli vítáme advent i ve 
Žďáře nad Sázavou. Akce je spojena s rozsví-
cením vánočního stromu na náměstí Repub-
liky. Mám radost, když  přijdou rodiny s dětmi, 

sejdou se s přáteli, povídají si, dají si čaj, letos 
nově přímo z polní kuchyně, poslechnou si 
kulturní program,“ sdělila pracovnice odbo-
ru školství, kultury a sportu Dana Hrstková. 
„Rozsvícení vánočního stromu je krásnou tra-
diční akcí, ale není jednoduché sestavit pro-
gram každý rok jinak. Letos jsme jej obohatili 
nabídkou teplého čaje přímo z polní kuchyně 
a děti si mohly poslat svá přání Ježíškovi pro-
střednictvím balónků. Je krásné dívat se do 
rozzářených očí dětí při rozsvícení vánočního 
stromu, jsem moc ráda, že tyto nové aktivity 
byly hodnoceny veřejností pozitivně a určitě 
v nich budeme pokračovat i nadále,“ sdělila 
vedoucí odboru škoství, kultury a sportu 
Blanka Lučková.  
 (red)

Městská polní kuchyně se v terénu osvědčila.  Foto: Zdeněk Málek

Pondělí 19. prosince až pátek 30. prosince od 
9.00 do 17.00, kaple sv. Barbory 

Výstava betlémů 
Farnost svatého Prokopa vás zve na vá-

noční výstavu betlémů. Výstava potrvá od 
19. do 30. prosince 2016 v kapli svaté Barbo-
ry. Otevřeno bude denně od 9.00 do 17.00 
hodin. Letos bude většina betlémů zapůjče-
na z farnosti Netín, kde působil nový žďár-
ský farář Blažej Hejtmánek. Ten betlémy 
sestavoval společně s farníky. Dále budou 
k vidění betlémy perníkové, dřevěné, kera-
mické, textilní a samozřejmě nebude chy-
bět ani betlém z lega.

Úterý 20. prosince v 16.00, náměstí Republiky 

Živý betlém 
V mrazivém odpoledni znovu ožívá bib-

lický příběh o narození Spasitele. Hrají a 
zpívají herci ze žďárských církevních škol a 
obou farností.

Sobota 24. prosince v 17.00 hodin, věž kostela 
svatého Prokopa 

Troubení koled z věže kostela svatého 
Prokopa 

České koledy zazní v podání trubačů 
oděných v historických barvách města a 
uvedou posluchače do slavení vánočního 
tajemství. 

 (red)

Na náměstí Republiky přivítaly advent stovky 
občanů, k nebi vzlétla přání pro Ježíška

Nenechte si ujít

Bronzová deska na náměstí Republiky připomíná 17. listopad
Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 proběhla v horní části náměstí Republiky oslava 
státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii spojená s odhalením bronzové 
pamětní desky. I přes sychravé počasí se slavnostního odhalení desky připomína-
jící listopadové události zúčastnily desítky lidí.  

Přítomné přivítali starosta města Zde-
něk Navrátil a místostarosta Josef Kle-
ment. „Mám radost, že Žďár bude mít po 
sedmadvaceti letech místo, kde si bude 
moci výročí sedmnáctého listopadu při- 

 
pomenout,“ sdělil starosta města Zdeněk 
Navrátil. Bronzovou desku s datem 17. lis-
topad a nápisem Den boje za svobodu a 
demokracii odhalili zástupci města v sym-
bolických 17 hodin a 11 minut na budově 

bývalého městského úřadu vedle busty 
Tomáše Garriqua Masaryka. 

 „Jsme tu proto, abychom vyjádřili úctu 
k činům a obětem minulosti a bránili jejich 
odkaz svobody a demokracie v současnos-
ti,“ zdůraznil ve svém projevu poselství 
událostí roku 1939 a 1989 radní Radek 
Černý.  O hudební doprovod se posta-
rali Žďárští trubači a večer byl zakončen 
krátkým lampionovým průvodem s ko-
mentářem aktivního účastníka listopa-
dových událostí konce totality ve Žďáře 
nad Sázavou, pana Víta Bohumila Homol-
ky. „Restaurace U Labutě byl tehdy podnik 
čtvrté cenové skupiny a dům byl vybydlený 
a opuštěný, ale to nejdůležitější se odehrá-
valo právě tam. Četlo se tam třeba Slovo k 
dnešku, které ve Žďáře podepsalo několik 
set lidí. Ve výčepu na lednici byla v Labuti 
také jedna z mála televizí ve městě a dokon-
ce i video, což tehdy byla veliká vzácnost. 
Pouštěli jsme na něm ukázky ze zásahů v 
Praze. Videokazety i letáky mám schované 
dodnes,“ vzpomínal Homolka. 

 (red)

Žďárští si společně připomněli listopadové události.  Foto: Vladimír Sýkora Výzva pro pamětníky

Žďár nově umožňuje platbu složenky 
pomocí QR kódu
Výrazně snadnější je nyní pro řadu obča-
nů placení nejrůznějších poplatků žďár-
ské radnice. Ta totiž začala na složenky 
tisknout QR kódy. Pro držitele chytrých 
mobilních telefonů tak odpadá složité 
vyplňování potřebných údajů při zadání 
platby.

„Není nutné již složitě přepisovat číslo účtu, 
variabilní symbol a další údaje, když budete 
chtít zaplatit platbu. Stačí vyfotit QR kód ze 
složenky chytrým telefonem,“ sdělila vedou-
cí odboru finančního Jitka Vácová. Platební 

příkaz se následně vyplní v bankovní aplika-
ci automaticky. Tu je ale třeba si stáhnout do 
svého chytrého mobilu.  (red)
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Bezpečná Vysočina
Reflexní páska pro občany 
Žďáru nad Sázavou zdarma

Kraj Vysočina zhotovil  v rámci akce  
„Bezpečná Vysočina“ reflexní pásky pro 
85 % obyvatel našeho kraje. Občané 
Žďáru nad Sázavou si mohou od 22. lis-
topadu 2016 vyzvednout reflexní pás-
ku v městské informační kanceláři ve 
vstupním prostoru budovy Městského 
úřadu. Pásky jsou vydávány, po před-
ložení občanského průkazu, občanům 
města s trvalým pobytem ve Žďáře nad 

Sázavou.
 (red)

1. ledna 2017 dojde ke změně v orga-
nizační struktuře Městského úřadu. Na 
základě rozhodnutí rady města se slu-
čuje odbor obecní, živnostenský úřad a 
některá pracoviště odboru sekretariátu 
tajemníka a vnitřních věcí. Sloučením se 
upravuje i název odboru, který nově zní 
„Odbor občanskosprávní a obecní živ-
nostenský úřad“. Odbor bude zajišťovat 
výkon správních činností na úseku živ-
nostenské správy, občanských průkazů a 
cestovních dokladů, evidence obyvatel, 
matriky a kontaktního místa Czech Point. 

V průběhu posledního týdne tohoto 
roku a prvních pracovních dnů roku no-
vého bude v tomto směru upraveno zna-
čení orientačního systému budovy, ozna-
čení kanceláří a informace zveřejňované 
na webových stránkách města.

Vlastní výkon činností není tímto or-
ganizačním opatřením nijak časově nebo 
věcně dotčen či omezen a jednotlivá pra-
coviště uvedených agend najde veřejnost 
v budově Městského úřadu i na stejných 
místech jako dosud.

 (red, ožp)

Dojde ke sloučení odborů Městského úřadu

Cena vody vzroste o dvě a půl procenta
Předsednictvo Svazu vodovodů a ka-
nalizací Žďársko, na základě podrobné 
analýzy vnějších vlivů a provozních ná-
kladů, zpracovaných VODÁRENSKOU  
AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divizí 
Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody, 
vodné a stočné na rok 2017 s účinností 
od 1. 1. 2017.

V letošním roce dosahuje cena vody
92,60 koruny za metr krychlový, při-

čemž vodné činí 53,00 koruny a stočné 
39,60 korun. Od příštího roku ale lidé za-
platí 94,90 koruny. Vodné se zvýší o 1,50 
korun, stočné o osmdesát haléřů. Celkově 
jde o navýšení ceny o dvě a půl procenta. 
„Předsednictvo Svazu vodovodů a kanaliza-
cí Žďársko na svém zasedání schválilo no-
vou cenu vodného a stočného pro rok 2017 
s účinností od 1. ledna 2017,“ sdělil ředitel 
žďárské divize Vodárenské akciové spo-
lečnosti Karel Fuchs. Ke zvýšení ceny vody 
SVK Žďársko přistoupil i kvůli plnění pod-
mínek u projektů dotovaných Evropskou 

unií. „Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
jako příjemce dotací z Evropské unie má 
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotací, je-
jichž nedílnou součástí je závazek dodržení 
podmínek tzv. finanční analýzy, která predi-
kuje povinný vývoj ceny vodného a stočného 
pro roky 2015 – 2024. Tato predikce stanovu-
je povinný meziroční nárůst ceny vodného a 
stočného ve výši 2 % + inflace. Nedodržení 
predikce vývoje ceny může mít restriktivní 
následky v podobě krácení dotace,“ sdělila 
předsedkyně předsednictva Dagmar Zvě-
řinová. Cena pro vodné a stočné na rok 
2017 respektuje tyto vyjednané podmínky 
pro příjem dotací z EU a navyšuje se oproti 
roku 2016 o 2,5 %.  (red)

Startují dotační programy pro rok 2017
Zastupitelstvo města schválilo na svém 
zasedání 10. listopadu 2016 tradičně 
vyhlašované dotační programy města,  
a to v oblasti kulturní, sportovní, volno-
časových aktivit, se sociálním zaměře-
ním a se zaměřením na prezentaci města 
v zahraničí.

„Celkový objem finančních prostředků 
pro dotační programy v roce 2017 je 8 milio-
nů  600 tisíc korun,“ sdělila vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu Blanka Lučková. 
„Ve srovnání s loňským rokem je vyhlášen je-
den nový dotační program a tím je Prezenta-
ce Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017, který 
doporučila k vyhlášení komise pro regionální 
a mezinárodní spolupráci,“ doplnila Lučková. 
„Alokované finanční prostředky pro granty 
jsou v podobné výši jako v loňském roce. Jsem 
rád, že se podařilo zvýšit o 200 tis. grant pro 
sportovní činnost mládeže na celkových 3,7 
milionů,“ sdělil místostarosta Josef Klement.

Žadatelé o dotaci si v příštím roce tedy 
mohou požádat o finanční příspěvek v  
programech: Kultura 2017, Volný čas 2017, 
Sport 2017, Organizovaný sport dospělých 
2017, Sportoviště 2017, Prezentace Žďáru 
nad Sázavou v zahraničí 2017, Dotace pro 
poskytovatele sociálních a zdravotních slu-

žeb a Dotace pro podporu spolkové činnos-
ti v sociální a zdravotní oblasti. Jednotlivé 
výzvy a žádosti dotačních programů jsou 
vyvěšeny na webových stránkách města 
v sekci dotační programy, kde jsou rovněž 
rozepsány  podmínky poskytnutí dotací  
v daných oblastech. 

Termíny podání žádostí jsou u dotačních 
programů Kultura 2017, Sport 2017 a Spor-
toviště 2017 stanoveny na období mezi prv-
ním a posledním lednem 2017, u dotačních 
programů Volný čas 2017, Organizovaný 
sport dospělých 2017 a Prezentace Žďá-
ru nad Sázavou v zahraničí 2017 je mož-
né uplatnit žádost o dotaci v termínu od  
1. ledna 2017 do konce února 2017. „Doru-
čené žádosti ve stanoveném termínu posou-
dí příslušné komise, svůj návrh přidělených 
dotací předloží radě města k projednání a u 
dotací nad 50 tisíc korun doporučí návrh výše 
dotací k projednání zastupitelstvu města.  
S výsledkem tohoto procesu budou žadatelé 
seznámeni písemně,“ vysvětlila Blanka Luč-
ková. U dotačního programu Organizovaný 
sport dospělých 2017, Volný čas 2017 a Pre-
zentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017 
budou žadatelé vyrozuměni do 30. dubna 
2017 a u programů Kultura 2017, Sport 2017 
a Sportoviště 2017 pak  do 31. března 2017. 

Pro organizace působící v sociální oblasti je 
v rozpočtu města doporučena částka přes 
jeden milion korun pro dva dotační pro-
gramy. U dotačního programu Dotace pro 
poskytovatele sociálních a zdravotních slu-
žeb je termín podání žádosti stanoven od  
1. února 2017 do 28. února 2017 a u progra-
mu Dotace pro podporu spolkové činnosti 
v sociální a zdravotní oblasti mohou spolky 
žádat o dotaci v průběhu ledna 2017. Žada-
telé do programu Dotace pro poskytovatele 
sociálních a zdravotních služeb budou vy-
rozuměni do konce dubna 2017. U progra-
mu Dotace pro podporu spolkové činnosti 
v sociální a zdravotní oblasti pak bude vy-
hodnocení žádostí probíhat do konce břez-
na 2017. „Při podání žádosti je nutné doložit 
všechny povinné přílohy žádosti,“ upozornil 
Petr Krábek. Žádosti, které nebudou kom-
pletní, budou z dalšího hodnocení vyřaze-
ny. Žádosti nelze doplňovat. (ošks)

Zápisy k povinné školní docházce se konaly vždy v lednu, letos bude ale všechno 
jinak. Na základě změny v legislativě se zápisy dětí do 1. tříd základních škol po-
souvají až na duben 2017.

Doposud platilo, že rodiče museli při-
hlásit dítě k zápisu do školy v termínu od 
15. ledna do 15. února, to ale novela škol-
ského zákona mění. Zákonný zástupce je 
povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné 
školní docházce, a to v době od 1. dubna 
do 30. dubna kalendářního roku, v němž 
má dítě zahájit povinnou školní docház-
ku. „Zápis do 1. tříd se bude ve Žďáře ko-

nat v roce 2017 až v termínu 7. a 8. dubna. 
Zápis již pak proběhne jako v předchozích 
letech na všech čtyřech základních školách 
ve městě,“ sdělila pracovnice odboru škol-
ství, kultury a sportu Městského úřadu 
Alena Prokopová.  „Další, bližší informace 
včetně spádových obvodů sdělíme v do-
statečném předstihu a informace o zápisu 
dětí do 1. tříd základních škol budou rov-

něž zveřejněny na vstupních dveřích budov 
základních škol, na webových stránkách 
základních škol a na webových stránkách 
města,“ doplnila Prokopová.

Zápis dětí do mateřské školy ve Žďáře 
nad Sázavou se uskuteční ve dnech 3. a 4. 
května 2017 na Ředitelství mateřské ško-
ly, Okružní 73 ve Žďáře nad Sázavou. Den 
otevřených dveří  v mateřské škole, tedy 
takový  předběžný zápis, se uskuteční ve 
dnech 11. a 12. dubna 2017.

 
 (ošks, red)

Reflexní pásky pro občany Žďáru jsou stále k dispozici v informační kanceláří MěÚ. Foto: Nikola Adlerová

Rodiče pozor! Zápisy do prvních tříd čeká změna

Před Po

V srpnu 2016 došlo k výměně čekáren a opravě nástupní plochy zastávky Tokoz I. Tato zastávka je využívaná linkovými spoji a nebyla po celá 
léta ve správě města. Vzhledem k absenci údržby byl její stav katastrofální - projíždějící nevěděli, že tato čekárna je bezprizorní a vrhalo to 
stín na město, proto jsme si i tuto zastávku vzali pod svá „křídla“. Oprava proběhla se souhlasem ŘSD.  (oks)

Aktuálně z našeho města

Omluva redakce 
Redakce Žďárského zpravodaje se tím-

to omlouvá pracovní skupině městská 
zeleň za mylně uvedenou informaci. V 
srpnovém vydání Žďárského zpravodaje 
jsme na straně 5 zveřejnili článek týkající 
se soutěže a přípravy výběrového řízení 
na údržbu městské zeleně. Chceme upo-
zornit na možnost špatné interpretace 
slov vedoucího odboru komunálních slu-
žeb pana Jaroslava Kadlece. 

Pracovní skupina městská zeleň nijak 
nezapříčinila zpoždění vyhlášení veřej-
ných zakázek. Děkujeme za pochopení a 
za uvedení mylné informace se omlouvá-
me.  Redakce Žďárského zpravodaje

Pozvánka na festival
Nejstarší festival dokumentárních fil-

mů o životním prostředí na světě, Eko-
topfilm přiveze 20. ledna do žďárského 
Kina Vysočina ty nejlepší filmy o životním 
prostředí z celého světa, které zvítězily v 
hlavní festivalové soutěži v Praze. 

Filmy ukazují krásu a bohatost přírody, 
přinášejí nejnovější vědecké poznatky a 
nabízejí i řešení klimatických problémů. 
Součástí festivalu jsou také besedy s ex-
perty. Veškerý program je zdarma a začí-
ná již v 16.00 hodin.  (red)
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Neděle 11. prosince 2016 byla celostát-
ním termínem, kdy vstoupily v platnost 
nové jízdní řády. Ve žďárské MHD byly 
schvalovány nové jízdní řády, které jsou 
v podstatě totožné s těmi předchozími, 
přesto k několika drobným změnám 
došlo i zde. Město tak reaguje na poža-
davky cestujících, týkající se zejména 
dostupnosti MHD při cestě do zaměst-
nání. 

„Změnami především reagujeme na lep-
ší časovou dostupnost do zaměstnání, a 
to hlavně u společnosti Tokoz, kde se jejich 
dřívějším žádostem z technicko-provozních 
důvodů nemohlo či nedařilo vyhovět,“ sdě-
lil pracovník odboru komunálních služeb 
Městského úřadu Miloslav Dvořák. Uspíše-
ny tak byly spoje směrem k firmě TOKOZ, 
opačným směrem spoj ke Žďasu a Hetti-
chu, nově je také linkou 1A zajištěn svoz 
na noční směnu v Tokozu. „Na linkách č. 1 
došlo ke sloučení na linku 1A a 1B, kdy byly 
spoje přemístěny, sloučeny či obsluhu zajistí 
ostatní linky. Linky 1C a 1D sice zatím zruše-
ny nejsou, ale nebudou na nich vypravovány 
žádné spoje,“ přiblížil další změny Dvořák.   

Tyto provedené změny umožnily v pra-
covní dny zavedení dvou spojů na lince 4C 
ve 13.40 a 14.40.Tyto spoje doplnily stáva-

jící, čímž se zlepšila pravidelnost dopravy 
v dopravní špičce a umožnila dostupnost 
přestupu na vlak a od vlaku. „Na lince číslo 
6 byl uspíšen odjezd již na 13.00, tímto uspí-
šením se dostanou lidé na pohřební obřady, 
které dosud, v závislosti na dopravní situaci, 
mnohdy nestíhali,“ sdělil Dvořák. „Spoj pak 
pokračuje dále k Tokozu, takže tento spoj 
mohou využít pracovníci nastupující na 
odpolední směnu. Spoj se následně vrací ve 
13.55, čehož mohou využít pracovníci z ran-
ní směny cestující do částí ZR 4 a ZR 7 a sou-
časně návštěvníci hřbitova, kteří jeli na hřbi-
tov jen na chvíli, například s kytičkou či zalít 
hrob,“ doplnil Miloslav Dvořák. O víkendu 
bude linka č. 6 jezdit ve stejném rozsahu 
jako dosud. „Změnami na linkách č. 1 jsou 
trochu znevýhodněni obyvatelé ZR 4 a ZR 7 
směřující do zaměstnání na Tokoz, ale zde 
lze využít nástup na linku 4B a na Student-
ské přestoupit na linku 1A,“ vysvětlil Dvořák.

„Změn samozřejmě mohlo být více, ale 
jsme limitováni současnou výší příspěvku na 
MHD, oběhem vozidel a hlavně skutečností, 
že se připravuje, s platností patrně od druhé 
poloviny roku, úplně nové vedení MHD, kte-
ré by mělo pokrýt oprávněné požadavky či 
potřeby podniků, institucí, škol i samotných 
občanů,“ dodal Miloslav Dvořák.  

 (oks)

Naďa Kaňková je šestnáctiletou student-
kou žďárského gymnázia, která se rozhod-
la aktivně zapojit do městského projektu 
Junioři seniorům a již tři měsíce chodí 
pravidelně jednou týdně předčítat jede-
nadevadesátileté Jiřině Běhavé do Domo-
va s pečovatelskou službou ve Žďáře nad 
Sázavou.

„Paní Běhavá má velký přehled v literatuře, 
proto si četbu vybírá sama. Občas si půjčujeme 
knihy z knihovny, společně jsme již četly napří-
klad Wolkera. Některé knihy, které paní Běhavá 
vybírá, jsou pro mě následně také inspirací,“ 
sdělila Naďa Kaňková. Paní Běhavá je ve svém 
věku velmi vitální a pozitivní. Dříve pracovala 
jako samostatný referent zásobování v Země-
dělském stavebním sdružení. Pochází z Jihla-
vy z pěti dětí, v Jihlavě se i vdala. V současné 
době již ale žije 14 a půl roku sama. „Měla 
jsem štěstí, že jsem dostala tento krásný byt, 

kterého si velice považuji. Jsou zde moc hodné 
sestřičky, přátelé tu mám, tak nevím, co víc bych 
ještě chtěla. Já jsem bohatá svými přáteli, a kdo 
nezná cenu přátelství, je chudák,“ sdělila paní 
Běhavá. „Je mi jen líto, že nemůžu číst, protože 
jsem skoro slepá, na pravé oko nevidím vůbec a 
na levé vidím málo. Také málo slyším, ale mám 
stále zájem o vážou hudbu. Celý život jsem ráda 
jezdila na opery. Prostě všechno krásné jsem si 
dovedla užít a prožívám to dodnes. Jsem moc 
ráda, že jsem se poznala s Naděnkou, která mi 
chodí předčítat. Zatím si čteme hlavně poe-
zii, kterou miluji. S Naděnkou jsme si káply do 
noty,“ doplnila paní Běhavá. „Ráda bych dopo-
ručila i ostatním studentům, aby se do projektu 
Junioři seniorům zapojili. Paní Běhavá je velice 
inspirativním člověkem a je rozhodně oboha-
cující vidět jiný pohled na svět než ten, který 
máme my ze své perspektivy mladých. Někdy je 
dobré se na svět podívat trochu jinýma očima,“  
dodala na závěr Naďa Kaňková.  (red)

Projekt Aktivně pro Žďár má za sebou úspěšně první rok
Na začátku letošního roku žďárská radnice představila nový projekt - Aktivně pro Žďár. 
Základním impulsem ke vzniku tohoto projektu byla snaha podpořit drobné komunitní 
aktivity, které zlepšují život obyvatel přímo tam, kde bydlí. Cílem tedy je řešit dětská 
hřiště, nové lavičky či další nápady, které mohou vzejít i přímo od občanů. Důležitým 
aspektem celého projektu je možnost obyvatel města aktivně se zapojit a ovlivnit 
vlastní realizaci či umístění těchto drobných aktivit přímo ve veřejném prostoru.

V únorovém čísle Žďárského zpravo-
daje byl představen samotný projekt, ale 
také mapa hřišť, kterou je možné najít na 
stránkách Městského úřadu, a zároveň  
i výzva pro občany města pro zapojení do 
správy hřišť. Ke každému konkrétnímu hři-
šti je možné se přihlásit jako patron nebo 
garant. Patroni jsou osoby nebo firmy, kte-
ré chtějí projektu pomoci finanční částkou 
a projekt sponzorovat, garantem je občan, 
který objekt udržuje a podává podněty na 
Městský úřad, pokud něco není v pořádku. 
„Jsme velice rádi, že máme v současné době 
15 garantů a jednoho patrona hřiště. S jejich 
pomocí se nám podařilo renovovat či vybudo-
vat tři hřiště: hřiště na ulici K Přehradě, hřiště 
na ulici Nádražní a vyměnit plot a zakoupit 
branky pro hřiště na ulici Pelikánova,“ sdělila 
komunitní koordinátorka Radka Remarová.

„Další opravy hřišť jsou plánovány i na 
příští rok, projekt Aktivně pro Žďár pokračuje. 
Proto, pokud máte nějaký tip na místo, které 
by zasloužilo vylepšit, neváhejte kontaktovat 
Radku Remarovou, koordinátorku projektu,“ 
vyzval občany starosta města Zdeněk Na-
vrátil.

V rámci projektu Aktivně pro Žďár město 
realizovalo také drobné změny, nově vznikl 
pingpongový stůl na Haškově ulici a znovu 
byla umístěna sportbedna na Farských hum-
nech, kde bylo možné si zapůjčit sportovní 
náčiní, míče, badmintonové rakety, rakety 
na líný tenis. „Jsme moc rádi, že se mezi ob-
čany našli i ti, kteří nám do sportbedny rakety, 
míče a další vybavení věnovali,“ sdělila Radka 
Remarová.

Další výzvu pro aktivní občany město 
zveřejnilo v dubnu tohoto roku. „Sbírali jsme 
tipy na umístění nových laviček. Zajímala nás 
místa, kde lavičky občanům chybí, kde by si 
rádi poseděli a nemají k tomu příležitost,“ sdě-
lila Radka Remarová. „Celkem jsme získali 19 
tipů na umístění laviček - některé bylo možné 
realizovat ihned např. pobídnutím vlastníka 
pozemku (lavička u Mamlase), jiné byly posta-
veny v průběhu letních prázdnin na pozemcích 
města,“ doplnila Remarová.  Dle přání obyva-
tel bylo tento rok umístěno šest laviček - u 
Kauflandu, u Konventského rybníka, na ulici 
Brněnská, ve dvoře mezi domy na Libušíně 
a  dvě lavičky na cyklostezce za fotbalovým 
stadionem.

Velkou součástí projektu Aktivně pro 
Žďár se stal participativní rozpočet, tedy 
možnost občanů rozhodnout, kam půjde 
část peněz z rozpočtu města. Ten se v listo-
padu přehoupl do své finální fáze a občané 
mohli hlasovat mezi šesti navrženými pro-
jekty, které z nich by si přáli nejvíce realizo-
vat. Vítězné projekty budou uskutečněny v 

příštím roce.  Neúspěšnějším projektem se 
stal projekt číslo 2, tedy vstup do úvozu s při-
pomínkou prvního osídlení Žďáru. Další pro-
jekty, které lidé svým hlasováním posunuli 
k realizaci, jsou úprava terénu na Farských 
humnech, oplocení volnočasového areálu 
pro děti a mládež na Farských humnech a 
vodní prvek v Atriu. Do hlasování se aktivně 
zapojilo přes 450 občanů města. 

Aktivně pro Žďár podpořil i takové pro-
jekty, jako je charitativní jízda Na kole dětem 
Žďárskými vrchy, kdy z jeho rozpočtu bylo 
hrazeno občerstvení pro účastníky závodu. 
Součástí projektu se stala i soutěž Do prá-
ce na kole, do které se zapojilo mnoho jed-
notlivců i pracovních týmů, a vzhledem ke 
svému úspěchu bude soutěž pokračovat i v 
příštím roce. Na březnovou výzvu projektu 
Aktivně pro Žďár Junioři seniorům se při-
hlásila studentka, která pravidelně dochází 
do domu s pečovatelskou službou. „Svojí 
přítomností, ale také předčítáním veršů a po-
vídek dělá našim starším spoluobčanům jejich 
všední den pestřejší,“ vysvětlila Remarová. 
Děti ze Základní školy Komenského 6 ze sou-
boru Spěváček si připravily krátký vánoční 
program, kterým seniorům v pečovatelském 
domě zpestří jedno z adventních dopolední. 
„Za necelý rok se nám společně mnohé poda-
řilo a plánů do příštího roku je mnoho. Veliké 
díky patří právě občanům města, protože bez 
nich by to opravdu nešlo a my už se těšíme na 
spolupráci v roce 2017,“ sdělila Radka Rema-
rová.    (red)

Dělí je 75 let, přesto vzniklo díky projektu Junioři seniorům krásné přátelství

Jiřina Běhavá a Naďa Kaňková.  Foto: Nikola Adlerová

UPOZORNĚNÍ

Finanční odbor Městského úřadu ozna-
muje, že na ztráty a nálezy byly v období 
listopadu 2016 předány následující ná-
lezy, u kterých není znám jejich majitel. 
Všechny ostatní převzaté nálezy byly 
předány skutečnému majiteli.

Jedná se o: svazek klíčů nalezený na 
ulici Palachova, jednu náušnici nalezenou 
na Poliklinice, mobilní telefon nalezený v 
obchodě na ulici Okružní, dva svazky klíčů 
nalezené na ulici Libušínská, mobilní te-
lefon nalezený na parkovišti obchodního 

centra Brněnská, dámské hodinky nalezené 
na náměstí Republiky, finanční hotovost 
nalezenou na rohu ulice Studentská a Neu-
mannova. 

Tyto nálezy budou po prokázání vlast-
nictví předány skutečnému majiteli. Se-
znam ostatních nalezených věcí z minulých 
měsíců je zveřejněn na úřední desce a na 
facebooku města. Bližší informace vám 
poskytne Alena Benešová na telefonním 
čísle 566 688 146, e-mail alena.benesova@
zdarns.cz  nebo osobně v kanceláři finanč-
ního odboru.  (red)

Ztráty a nálezy                                    

Od půlky prosince platí nové jízdní řády pro MHD Žďár

Hledáme nové 
kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy. 
Nabídka práce. 
Hledáme nové 

kolegy. Nabídka 
práce. Hledáme 

nové kolegy

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

Nabídka zaměstnání
Projektový koordinátor
Pracovní poměr na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup únor 2017.
Přihlášku je možno podat do 2. ledna 2017.

Referent/ka odboru komunálních služeb – správa veřejné zeleně
Pracovní poměr na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup březen 2017.
Přihlášku je možno podat do 2. ledna 2017.

Více informací o aktuálně nabízených pracovních pozicích 
naleznete na webu města www.zdarns.cz

Upozorňujeme občany, že vývoz popel-
nic o Vánocích zůstává nezměněn  (Tedy 
podle pravidelného harmonogramu pro-
běhne i dne 26. 12. 2016.)

Vývoz biopopelnic proběhne do konce 
letošního roku již pouze dvakrát,  a to 
ve dnech: 6. prosince (7. prosince) 2016 a  
20. prosince (21. prosince) 2016.

V zimním období (leden – březen) se bu-
dou biopopelnice vyvážet pouze jednou 
měsíčně. 

Uvádíme přesná data svozu:  
     10. ledna 2017
     14. února 2017
     14. března 2017

Od 1. dubna 2017 bude svoz probíhat 
standartně, tedy každý týden v úterý či ve 
středu podle obvyklého harmonogramu.
 (oks)

Přehled některých změn na linkách MHD
Linka 1 A
Spoj 1  uspíšen o 5 minut na 5.05
Spoje 4 a 8  sloučeny, uspíšeny o 5 minut  
odjezd od TOKOZu
Spoj 9  zrušen
Spoj 11  uspíšen o 20 minut – návoz na TOKOZ
Spoj 12  zrušen
Spoj 15  přesunut na 1B (nájezdový spoj)
Spoj 17  uspíšen o 5 minut (odjezd od Hettichu)

Linka 1 B
Spoj 3 nový spoj z 1A (původní spoj 15)
Spoj 4 přesun z linky 1D (vratný spoj od TOKOZu)
Spoj 6 doplněny časy
Spoj 7 přesun z linky 1D (nájezdový spoj)

Linka 6
Spoje 1 a 2  pojedou v sobotu a neděli a ve svátky
Spoj 5 nový spoj v pracovní dny, odjezd ve 13.00
Spoj 8 nový spoj v pracovní dny, odjezd ve 13.55 
od TOKOZu přes Zelenou horu.  (red)

Hřiště v ulici K Přehradě. Podpořeno patronem v rámci pro-
jektu aktivně pro Žďár.  Foto: archiv



Školství

13

Příspěvkové organizace města

12

Právě na tento měsíc se snad každé dítě 
těší ze všech měsíců nejvíce. I když za-
čátkem prosince může ten či onen zlobí-
lek mít trošku pochybnosti o tom, až se 
ho Mikuláš, čert nebo anděl zeptá, zda 
byl hodný, co vlastně odpoví? Asi že byl 
hodný, vždyť si napsal o tolik dárků a o 
ty by mohl přijít, kdyby se přiznal.

A až přijde Mikuláš, zazpíváme mu pís-
ničku a pak už se budeme těšit na ten dlou-
ho očekávaný hlas zvonečku, který nám 
prozradí, že Ježíšek opravdu přišel.

Ale ještě je chvilku čas a tak pojďme 
prožít ty krásné tradice s radostí v dětských 
očích. Vždyť i takové vaření s čertíky může 
být zábava.

„Čerti v kotli cosi vaří, jídlo se jim vskutku 
daří. Brzičko si z pekla braši pochutnají na 
guláši.“

Dobré jídlo, dobrou náladu a pohodový 
advent přeje kolektiv MŠ Kamarád Okružní.

Příprava nově vznikajícího seskupení aktivních studentů,  kteří se chtějí podílet 
na propojování místních středních škol, organizaci akcí pro studenty a proměnu 
města, dospěla ke svému závěru. Městský studentský parlament poprvé zasedl v 
pátek 9. prosince 2016.

Městský studentský parlament, který  
sdružuje  zástupce žďárských středních 
škol, se poprvé sešel na půdě státního 
gymnázia v pátek 9. prosince 2016. „Jde-
me do toho s plnou vervou, i když je to pro 
nás zatím velká neznámá. Uděláme všech-
no proto, abychom se důkladně na první 
schůzce poznali a byli schopni využít silné 
stránky každého člena na naše budoucí 
projekty,“ popisuje své pocity před prv-
ním setkáním člen přípravného týmu 
Mirko Tomášek. „V červnu letošního roku 
jsem obešel se studenty žďárského gymná-
zia všechny střední školy ve městě. S jejich 
řediteli jsme se shodli, že tento projekt může 
být prospěšným ve společné organizaci a 
propagaci aktivit studentů a i přiblížení 
činnosti města. Jsem moc rád, že tato inici-
ativa již vyústila v ustavující zasedání. Přeji 
studentům, aby jejich záměr naplnil jejich 
očekávání,“ sdělil místostarosta města Jo-
sef Klement.  (red)

Hotel Tálský mlýn – pro konání pohodo-
vých vánočních večírků nabízíme zájem-
cům konferenční sál a salonek mimo ter-
mín 23. až 25.12., kdy bude hotel uzavřen, 
restaurace bude uzavřena ve dnech 24. až 
25.12. Ve 2.NP hotelu proběhla výměna 
koberců, současně s tím byla provedena 
výmalba všech pokojů.

Hotelový dům Morava – letošní rok byl 
zatím z hlediska využití hotelového domu 
velmi vydařený, protože obsazenost se 
pohybuje nad 90 %, to byl jeden z důvo-
dů, proč jsme mohli začít s výměnou 30 
let starých podlahových krytin a zařízení 
části pokojů, opravujeme vzduchotech-
niku ve společných sociálních zařízeních. 

Budova na ulici Dolní 1 (bývalá Česká 
pojišťovna) – proběhla rekonstrukce soci-
álních zařízení v 6. a 7. NP, zájemci o pro-
nájem prostor sloužících podnikání vo-
lejte na telefonní číslo 736 267 268 nebo 
603 228 148.

Relaxační centrum – za 11 měsíců tohoto 
roku navštívilo Relaxační centrum celkem 
176 000 klientů, otevírací doba o vánoč-
ních svátcích proběhne podle již vyzkou-
šeného a osvědčeného modelu.Wellnes 
bude fungovat ve smíšeném režimu, za-
vřeno bude pouze na Štědrý den. Na  dny 
25. a 26.12. jsme připravili vánoční dárek 
pro děti do 15 let a dobrovolné dárce krve 
(po předložení Legitimace dobrovolného 
dárce krve a průkazu totožnosti) v podo-
bě vstupu zdarma do bazénové části na 
75 min. a do solné jeskyně na 60 min., 
protože předpokládáme jako každý rok 
vysokou návštěvnost o svátcích, tak bude 
2.1.2017 celý den zavřeno (sanitární den).   
 

Více informací a aktualit z Relaxačního 
centra naleznete na webových stránkách 
www.sportispo.cz 

Zimní stadión – pro děti do 15 let a dob-
rovolné dárce krve (po předložení Legiti-
mace dobrovolného dárce krve a průkazu 
totožnosti) je vstup na veřejné bruslení 
ve dnech 25. a 26.12. zdarma, rozpis ve-
řejného bruslení a aktuální rozvrhy hodin 
sledujte na našich webových stránkách v 
sekci zimní stadión.

Fotbalový stadión – po ukončení pod-
zimní části fotbalové sezóny je v prosinci 
celý areál uzavřen, zájemci o pronájem 
umělé travnaté plochy od ledna 2017 vo-
lejte na telefonní číslo 734 760 598.

Lyžařské tratě – v souladu s rozhodnu-
tím rady města jsme prodali sněžný skútr 
a  prodáváme sněžnou rolbu, tyto mecha-
nismy chceme nahradit novou čtyřkolkou 
tak, abychom mohli tratě udržovat i v 
případě nižší vrstvy sněhu, o rolbu zatím 
není zájem, takže i v průběhu letošní zimy 
s ní budeme tratě udržovat, smlouvy na 
užívání pozemků i stroje jsou připraveny, 
takže se budeme těšit na sněhovou nadíl-
ku, kterou si lyžaři po několikaletém půstu 
zaslouží, na pokrytí nákladů použijeme 
částečně dotaci z krajského úřadu  Kraje 
Vysočina.

Ostatní aktuální informace naleznete na 
našich webových stránkách www.sportis-
po.cz.  Děkujeme všem našim klientům za 
přízeň a návštěvu našich zařízení v letošním 
roce a do příštího roku přejeme všem lidem 
dobré vůle hodně zdraví a životní pohody. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 
 Vladimír Kovařík, ředitel

Sousedská výpomoc
Na tísňovou linku 156 bylo v dopo-

ledních hodinách přijato oznámení od 
občana ze Žďáru nad Sázavou 1, že jeho 
sousedka, která bydlí v rodinném domě, 
na zvonění neotvírá a již nějakou dobu 
ji nebylo vidět. Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o paní ve vyšším věku, která žije 
v domě sama, měl dotyčný obavy, aby se 
jí něco nepřihodilo. Na místo neprodleně 
vyjela hlídka městské policie, která po 
nezbytných úkonech rozhodla, ve spolu-
práci s přivolanými hasiči Hasičského zá-
chranného sboru Kraje Vysočina o otevře-
ní bytového prostoru. Žena byla poté v 
domě nalezena. Vzhledem  k jejímu zdra-
votnímu stavu byla předána přivolaným 
zdravotníkům Rychlé záchranné služby, 
kteří dotyčnou převezli do nemocnice k 
dalšímu ošetření. Vzhledem k tomu, že 
žena měla doma psa, bylo ještě nutné 
předat ho na přechodnou dobu do péče 
blízké osobě.  

Dva výjezdy k podnapilým
Na základě přijatého oznámení od 

občanů na služebnu městské policie 
vyjížděla hlídka na podnapilého muže, 
který se nacházel v nádražní hale ČD ve 
Žďáře 6, kde se svým chováním dopou-
štěl přestupkového jednání tím, že na 
místě vzbuzoval veřejné pohoršení. Šlo 
o muže ve věku 62 let. 

Další silně podnapilý šestačtyřice-
tiletý muž bez domova, který nebyl 
schopen samostatné chůze, byl v pod-
večerních hodinách zjištěn u polikliniky 
ve Žďáře 4 na ulici Studentská. U obou 
mužů byla provedena lékařská prohlíd-
ka, zda si podnapilým stavem nezpůso-
bili nějaká zranění, což se nepotvrdilo. 
Následně, vzhledem k jejich momen-
tálnímu stavu a jednání, bylo strážníky 
rozhodnuto o jejich převozu na protial-
koholní záchytnou stanici do Jihlavy.

Srna v pasti
V odpoledních hodinách se strážníci 

městské policie ve spolupráci s Policií 
ČR, hasiči a správci myslivecké honitby 
účastnili odchytu srny, která se zaběhla 
do centra města ve Žďáře nad Sázavou 
1, konkrétně do prostoru oplocení, kde 
se dříve nacházel objekt hotelu Bílý lev. 
Po určité době se podařilo srnu odchy-
tit, aniž by došlo k jejímu zranění. Poté 
byla vypuštěna zpět do přírody na kraji 
města. 

 (MP)

Městská policie 
informuje

SPORTIS informuje

Azylový dům je opět připraven na zimu
Posláním Azylové ubytovny pro muže 
je zajištění dočasného ubytování mu-
žům, především ze Žďáru nad Sázavou, 
kteří se ocitli v tíživé životní situaci a 
ztratili bydlení. Pro nadcházející zimní 
období platí v Azylovém domě rozší-
řená nabídka služeb pro případ mrazi-
vých dnů a nocí.

Pokud teplota klesne pod – 10 °C, 
mohou osoby bez přístřeší (muži i ženy) 
přečkat mrazy v teple ubytovny i v přípa-
dě zcela naplněné kapacity zařízení. Na-
bídku je možné využít v noci i přes den. 
Zázemí zařízení umožňuje přečkat mrazy 
ve společných prostorách přibližně dva-
nácti zájemcům. Bude pro ně připraven 
teplý čaj a polévka. Tyto služby budou 
poskytovány zdarma. 

Azylový dům je financován z indivi-

duálního projektu s názvem Podpora vy-
braných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina, individuální projekt IV., který je 
spolufinancován Evropským sociálním 
fondem prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost a státním roz-
počtem. 

 Václav Šerák

Městský studentský parlament má za sebou první zasedání

Ustavující zásedání Městského studenstského parlamentu, pátek 9. prosince 2016.  Foto: Nikola Adlerová

Je prosinec a vrabec prosí…

Bigy pracuje na zkvalitnění čtenářské gramotnosti žáků v anglickém a mateřském jazyce
We are the readers, to je název dalšího 
projektu, který se v současnosti reali-
zuje na Biskupském gymnáziu ve Žďá-
ře nad Sázavou. Škola získala grant EU 
Erasmus+, jehož cílem je zkvalitnění 
čtenářské gramotnosti žáků v anglic-
kém a mateřském jazyce. Realizace 
projektu probíhá v několika fázích, 
jejichž součástí jsou rozmanité školní i 
mimoškolní aktivity žáků i učitelů. 

Velmi zajímavou část projektu ab-
solvovaly kantorky Iveta Dlouhá a Jitka 
Stráská v městečku Margate a Sandwich v 
hrabství Kent na jihovýchodě Anglie. Prv-
ní část aktivity obsahovala jazykovou pří-
pravu v jazykové škole English in Marga-
te, kde rozvíjely své jazykové dovednosti 
se zaměřením na čtenářskou gramotnost. 

Druhý týden strávily v anglické škole San-
dwich Technology School, kde se zajíma-
ly o výuku anglického jazyka a především 
literatury. „Rozvrh hodin byl velmi náročný, 
začínal v devět hodin a končil v půl čtvrté 
odpoledne. Velkým překvapením pro nás 
bylo, že vyučovací hodina má 60 minut a 
přestávka je dopoledne pouze jedna.  Za-
jímalo nás, jak funguje vzdělávací systém 
ve Velké Británii a jakým způsobem vyučují 
angličtinu jako mateřský jazyk. Přivezly 
jsme si spoustu inspirace a nápadů do vlast-
ních hodin, ale také zjištění, že žáci, učitelé 
i problémy ve školství jsou u nás i v Anglii 
vlastně velmi podobné. Setkaly jsme se také 
s ředitelkou školy Tracey Savage, která řídí 
asi 1500 studentů a 180 učitelů, a vyjednaly 
jsme pro naše žáky týdenní výměnnou stáž 
zaměřenou na výuku angličtiny,“ podělila 

se o své zážitky Jitka Stráská, koordinátor-
ka projektu. 

Projekt bude pokračovat tvorbou pra-
covních listů do hodin angličtiny i češtiny, 
využíváním metody CLIL (využití cizího 
jazyka ve výuce odborných předmětů) 
při výuce literatury a řadou dalších zají-
mavých aktivit pro žáky a učitele Bigy, ale 
také jiných škol našeho regionu.  (red)

Mikulášská nadílka 
v MŠ Sluníčko

Rok se s rokem sešel a do MŠ Sluníčko za-
vítal Mikuláš i se svými pomocníky, andělem 
a čerty. V knize hříchů měl čert zapsaná jmé-
na dětí, které moc neposlouchají, občas zlobí, 
nechtějí jíst nebo se s jídlem loudají. V každé 
třídě se našel nějaký zlobivec, který musel 
slíbit, že se polepší. Skoro už to vypadalo, že 
děti letos nic od Mikuláše nedostanou, ale an-
děl se za děti přimluvil, že se k sobě děti umí 
hezky chovat, že jsou dobrými kamarády a že 
pilně pracují. Mikuláše oblomila až písnička, 
kterou mu děti s pomocí paní učitelek zazpí-
valy. 

Za realizaci Mikulášské nadílky a ztvárnění 
všech postav je třeba poděkovat chlapcům z 
Výchovného ústavu Žďár nad Sázavou.  

 Jitka Milčáková
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Vážení a milí spoluobčané, 
období, které právě prožíváme, patří k 
nejkrásnějším v roce. Věřím, že váš vá-
noční čas byl pro vás časem, na který se 
nezapomíná, v dobrém slova smyslu. Kdy 
každý z nás našel ve Vánocích kouzlo, 
kdy lidé měli k sobě blíž, kdy zmizel shon 

a ze všech lidí tryskal smích a dobrá ná-
lada. Přiblížil se také závěr starého roku, 
kdy každý z nás jistě přemýšlí o tom, jaký 
vlastně byl, a s otevřenou náručí se těší na 
rok příští, ve kterém jistě bude ještě líp. 
Město Žďár nad Sázavou ušlo v roce 2016 
velký kus cesty za zkvalitněním života v 
našem městě. Dokázaly se dokončit ně-
které z akcí, které byly nedokončené i ně-
které akce nové. Doufám, že se nám všem 
v našem městě bude žít stále pohodlněji 
a s radostí. 

V novém roce se opět budeme jako 
vaši radní a zastupitelé snažit, aby veške-
ré vaše náměty a požadavky byly zahrnu-
ty do investičních a ostatních akcí města. 
Jistě se najdou občané, kteří jsou nespo-
kojeni, proto prosím, kdykoli se na mě ob-

racejte se svými nápady a podněty. Určitě 
víte, že i vaší zásluhou jsem v současné 
době nejen radní města Žďáru nad Sáza-
vou ale, i zastupitelkou Kraje Vysočina. Ze 
své pozice neuvolněné radní a zastupitel-
ky se budu snažit, aby město Žďár nad Sá-
zavou a celé jeho okolí nebylo popelkou 
v kraji Vysočina, ale městem, kam budou 
směřovat podpora i peníze kraje. Mám 
několik nápadů, které budu v rámci kra-
je prosazovat pro naše město, ale určitě 
to není vše, co byste si přáli. Někdy stačí 
náznak dobrého nápadu, který lze usku-
tečnit, a já pevně věřím, že dokáži dobré 
nápady zrealizovat. Přeji vám všem, aby 
nový rok 2017 byl rokem šťastným, plný 
vašich splněných snů a přání. 

 Vaše radní Mgr. Ludmila Řezníčková

První den roku 2017 zahájí opět sta-
rosta města společně s ostatními zastu-
piteli novoročními projevy na náměstí 
Republiky, a to již v 17.30. Následovat 
bude hudební program, který tentokrát 
zajistí pěvecký sbor Svatopluk. Celá 
akce bude zakončena slavnostním oh-
ňostrojem, ten by měl být odpálen v 
18.00 hodin. Na náměstí se bude podá-
vat horký čaj a svařené víno. 

 (red)

Žďárští zastupitelé přejí obyvatelům města
Vánoce a nový rok jsou za dveřmi, proto přináší Žďárský zpravodaj svým čtenářům vánoční slova zastupitelů
našeho města. Žďárský zpravodaj oslovil všechny politické kluby a uskupení zastupitelstva města, do uzávěrky aktu-
álního čísla jsme obdrželi následující příspěvky. 

Město opět rozzáří novoroční ohňostroj

Ludmila
Řezníčková
ANO 2011

radní a zastupitelka
města Žďár nad 
Sázavou

Vážení spoluobčané, všechny politické 
subjekty dostaly prostor k prezentaci v 
předvánočním čísle Žďárského zpravo-
daje. Při této příležitosti bych chtěl na 
prvním místě poděkovat. Všem, kteří 
nejsou lhostejní k sobě, druhým, ani 
ke svému městu. Všem, kteří nejsou 
jen spotřebitelé času svého života, ale 
spontánně se angažují ve společen-
ském dění, v životě spolkovém, účastní 
se kulturních událostí nebo sportov-
ních aktivit ve Žďáře i za jeho humny.  
Lidem, kteří se dokáží radovat i radost 
rozdávat. Povinností vedení města 
musí být vyrovnaně hospodařit, starat 
se o kvalitní servis a služby. K tomu, aby 
se u nás pod Zelenou horou dobře žilo, 
by to ale rozhodně nestačilo. Záleží to 
hlavně na nás, doba je a bude taková, 
jakou si ji uděláme sami. 

Před dvěma lety jsem přijal zodpo-
vědnost k věcem veřejným a mimo 

pracovní poměr ještě závazek radního 
města v novém koaličním projektu. 
Chtěl jsem podpořit změnu, potřebnou 
a přirozenou generační i personální ob-
novu ve vedení města. Snažím se plnit 
svoje povinnosti a být platným členem 
týmu rady města. Jen s těžkostmi bych 
to zvládal bez podpory party slušných 
a pracovitých lidí reprezentujících sou-
časnou ždárskou ODS, jako je Petr Sta-
něk, Jarda Ptáček, Honza Mokříš a další. 

Povzbuzení i pocit jistého zadostiučině-
ní mi dopřává skutečnost, že se k nám 
přidávají mladí lidé, plní energie, ideálů 
a nápadů, kterak se pokusit změnit věci 
kolem nás k lepšímu. 

Přeji Vám, abyste adventní čas věno-
vali co nejvíce k setkávání, která těší a 
obohacují. Sebedokonalejší sociální 
sítě ve virtuálním světě internetu nikdy 
nenahradí osobní kontakt a blízkost. 
Přeji Vám požehnané svátky vánoční s 
rodinou. Ať jenom nesklouzneme po 
povrchu od Štědrého večera do rána 
Nového roku, ale hledejme v hloubce 
naších srdcích pokoj a klid. Toho je nám 
potřeba, toho se nám nedostává.

Podle I. Kanta dala nebesa člověku 
k mnohým těžkostem života tři skvělé 
věci: Naději, spánek a smích. Toho vše-
ho hojnost a dostatek i v novém roce 
2017. 

A hlavně žádnou špatnou diagnosu! 

Radek Černý
ODS

radní a zastupitel
města Žďár nad 
Sázavou

Především zdraví. 
A k tomu přání, abyste uměli:
Přestat spěchat, abyste neminuli TO 

podstatné. Zastavit se na místě, kde po-
tkáte radost (jestli mezitím něco uteče, 
nestálo to za pozornost). Pochopit, že 
ti ostatní vám štěstí nezaručí ani za něj 
nezodpovídají. Vstoupit v každé dnes 
do života, zítra na to nebude ČAS (pro-
tože minulost je pro fotky, budoucnost 
pro touhu, přítomnost pro život). Pomá-
hat ostatním, protože tím nejvíc získáte 
(když přitom nezapomenete i na sebe). 
Opustit jednotvárnost, občas improvi-
zovat a být aktivní (někdy stačí udělat 
něco jinak). Nechat plynout věci, které 
nezměníte (a jestli něco chcete změnit, 

holt musíte začít od sebe). Nebýt vtipní 
za každou cenu. Uvědomit si, že jestli 
vám někteří nerozumí, nemusíte být 
na špatné cestě. Dělat vše, jak nejlépe 
umíte (vždy je něco, co umíte líp než ti 
ostatní). Pochopit, že si můžete vybrat 
– lidé mohou závidět vám nebo vy jim. 
Přinést jednu pozitivní zprávu denně. 
Vyhýbat se zasmušilým. A budete-li při-
tom divní ostatním, neznamená to nic 
jiného, než že jste divní ostatním.

A na závěr zase zdraví v celém roce 
2017. ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO

 Pokračování na straně 15.

Zdeněk 
Kulhánek
ŽŽM

radní a zastupitel
města Žďár nad 
Sázavou

Vážení spoluobčané,
vánoční čas  je  bezesporu nejkrásnějším 
ročním obdobím, které nás lidi přímo vybízí 
k celkovému zklidnění a osobnímu rozjímá-
ní. Je to čas k  provedení duchovní očisty a  
fyzické relaxaci po celoročním pracovním 
shonu. Je to čas, který nás vybízí víc než kdy 
jindy k projevům vzájemné lásky a úcty při  
setkávání se s  našimi blízkými v rodinách, s 
našimi přáteli či známými. Pokusme se na-
vzájem prodloužit projevy těchto vzácných 
lidských hodnot  déle než jenom na období 

nadcházejících vánočních svátků, kdy vět-
šina z nás bude trávit dny volna se svými 
milovanými.  

Klub zastupitelů města za KDU-ČSL  pře-
je všem našim žďárským  spoluobčanům a 
občanům našich spádových obcí pokojné a 
zároveň  radostné prožití vánočních svátků  
v rodinném kruhu.  Do nového roku  pře-
jeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v 
osobním i pracovním životě.

 Rostislav Dvořák,
 člen zastupitelstva 

Rostislav 
Dvořák
KDU-ČSL

radní a zastupitel
města Žďár nad 
Sázavou

Vánoce v běhu času
Od Dažboga po 
Masaryka

Od 6. prosince 2016 do 15. ledna 2017 
můžete na žďárské Tvrzi navštívit výstavu, 
věnovanou tradičním horáckým vánočním 
zvykům. Poněkud netradičně bude ale po-
odhalen původ některých z nich, sahající až 
do dávných pohanských dob. Zajímavostí 
bude pohled do středověké vánoční jizby. 
Jako každý rok, ani letos nebudou chybět 
ukázky štědrovečerní magie včetně hádá-
ní budoucnosti pomocí odlévání cínu a 
prostřený štědrovečerní stůl z dob našich 
prababiček.

Během prosince se vánoční výzdoby do-
čká také trvalá expozice v Moučkově domě. 
 Stanislav Mikule

Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou
Foto: Kamila Dvořáková

Den Žďáru bude v roce 2017 dvoudenní
Stejně jako v loňském roce hledá město 
již v prosinci účinkující pro nadcházející 
Den Žďáru 2017. Ten se v příštím roce po-
prvé stane dvoudenní záležitostí. 

V pátek 9. a v sobotu 10. června 2017 se 
ve městě uskuteční již třetí ročník multižán-
rového festivalu Den Žďáru aneb Žďáráci 
pro Žďáráky a město již nyní hledá účinkují-
cí. „V současné době probíhá příprava progra-
mu a v souvislosti s tím město vyzývá všechny 
občany Žďáru, organizované i neorganizova-
né k podávání návrhů programových bodů 
akce,“ sdělila pracovnice odboru škoství, 
kultury a sportu Dana Hrstková. „Přihlásit 
se mohou přímo potenciální účinkující nebo 
nám lidé mohou zasílat své návrhy a nápady. 
Motto akce je Žďáráci pro Žďáráky, a proto 
je pro nás důležité vědět, co občané města 
na Dni Žďáru chtějí vidět,“ doplnila Hrstko-
vá. Preferováni budou účinkující přímo ze 
Žďáru  nad Sázavou a hudební skupiny s 
vlastní tvorbou. Pište na e-mailovou adresu:  
DenZdaru@zdarns.cz (red)

Veřejnost byla seznámena s Místním plánem inkluze
Ve středu 7. prosince 2016 byl v Café u 
tety Hany veřejnosti představen Místní 
plán inkluze, který je nedílnou součástí 
Strategického plánu sociálního začleňo-
vání Žďár nad Sázavou.

Setkání se zúčastnili zástupci vedení 
města, Městského úřadu a Agentury pro so-
ciální začleňování, aby společně představili 
Místní plán inkluze. Ten je zaměřen na for-
mální i neformální vzdělávání ve vztahu k 
sociálnímu začleňování. Na jeho tvorbě se 
podíleli ředitelé mateřských a základních 
škol, nebo vedoucí pracovnice nízkopra-
hových zařízení pro děti a mládež ve Žďáře 

nad Sázavou. Díky schválenému Místnímu 
plánu inkluze může město získat finanční 
podporu jednotlivých aktivit. 

Inkluzivní vzdělávání představila odbor-
nice na tuto problematiku Monika Tannen-
bergerová. Podle ní u veřejnosti převládá 
názor, že inkluze je určena hlavně minorit-
ním skupinám nebo pouze žákům se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. Avšak 
inkluze umožňuje všem dětem navštěvovat 

běžné základní školy, a to ideálně v místě je-
jich bydliště. Inkluze se vyznačuje individu-
álním přístupem ke každému žáku s ohle-
dem na jeho schopnosti, talent či hendikep. 
Je tedy určena nejen pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, ale naopak i pro 
žáky nadané. Inkluzivní vzdělávání v pra-
xi pak představil dokument Všichni spolu 
(Berg Fidel), po kterém následovala diskuse.

 Kateřina Navrátilová
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V tomto vydání si přečtete opisy z Pamětní kni-
hy obce města Žďáru a Kroniky města Žďáru 
nad Sázavou.

Rok 1946: Zimní čas: 1.prosince zaveden 
byl tzv. zimní čas posunutím hodinové rafie 
o jednu hodinu zpět; podle mínění většiny 
místního obyvatelstva se neosvědčil.
Jubilejní oslava jednoty čs. Orla: Jednota 
čs. Orla  oslavila 8.prosince 25 let svého tr-
vání. Dopoledne byla mše svatá za zemřelé 
členy jednoty; večer akademie v Lidovém 
domě, při které promluvil zakladatel jednoty 
P. Arnold Zemánek, bývalý žďárský kaplan.
Sokolská akademie: Tělocvičná jednota 
Sokol uspořádala v neděli 15.prosince v So-
kolovně tělocvičnou akademii s bohatým 
programem; některá tělocvičná čísla do-
provázel hrou na klavír ředitel Vlad. Rohlík, 
který při té příležitosti zahrál jako úvodní 
číslo akademie svou vlastní skladbu „Zelení 
hájové“.
Vánoční strom republiky: Téhož dne pře-
dán byl žďárské veřejnosti vánoční strom re-
publiky, postavený na náměstí s pokladnou 
při něm pro dobrovolné dary ve prospěch 
chudých dítek zdejšího okresu. Večer byl 
vždy elektricky osvětlen a jeho světla při-
pomínala kolemjdoucím, aby nezapomínali 
na chudé dítky. Byla to akce místní okresní 
péče o mládež ve prospěch jejích dobročin-
ných úkolů.
Dary místním školám: Před vánočními 
svátky obdržely místní školy rybí tuk pro 
školní mládež od Československého červe-
ného kříže a 1.000 Kčs od Sociální pomoci 
na podarování chudých žáků; po vánocích 
tužky, mýdla, zubní kartáčky aj. - dárky do-
rostu Červeného kříže z Ameriky.
Druhé mírové vánoce: Druhé mírové vá-
noce přinesly nám po druhé světové válce 
radostnější perspektivy plynoucí i z povzbu-
divé, pro mnohé z nás však také varovné 
řeči p. presidenta republiky o Štědrém dnu 
v československém rozhlase; přesto vzpomí-
nali i mnozí žďárští občané s pocitem bolesti 
krvavých obětí hrozné války z řad svých nej-
bližších.  

Rok 1976: Vánoční trh: Vánoční trh byl 
dobře zásoben. Prodalo se velké množství 
hus, kachen a krůt, masa všeho druhu. Mezi 
potraviny, které se o vánocích nakupují v po-
slední chvíli, jsou ryby. Průměrná váha kaprů 
byla 1,80 – 2,10 kg. Bylo jich dostatek, méně 
bylo ryb lososovitých, které šly na export. 
Závod státního rybářství měl plánovanou 
produkci 1 315 q, která byla překročena o 50 
q a plán byl splněn na 104,3%. Kachen vy-
produkovalo rybářství 1 755 q. Ceny někte-
rých potravin v kilogramech: chléb 2,80 Kčs, 
káva 160 Kčs, pomeranče 14 Kčs, citrony 10 
Kčs, jablka 5 Kčs. Vepřová kýta 35 Kčs, kotle-
ta 30 Kčs, bůček 20 Kčs, hovězí zadní 29 Kčs, 
přední 20 Kčs, svíčková 40 Kčs, roštěnka 33 
Kčs, telecí kýta 40 Kčs. Salám pařížský 30 Kčs, 
gothajský 32 Kčs, vysočina 60 Kčs, párky 25 
Kčs. Husy 27 Kčs, krůty 24 Kčs, kuřata 26 Kčs 
a kachny 27 Kčs.

Rok 1986: Nová prodejna Mototechny: V 
pondělí 1.prosince byla ve Žďáře nad Sáza-
vou u nádraží předána motoristické veřej-
nosti nová prodejna Mototechny. Výstavba 
prodejny byla zahájena v říjnu 1983 v rámci 
akce „Z“.  Výstavbou prodejny Mototechny 
byl splněn jeden z úkolů 6.plenárního zase-
dání ústředního výboru KSČ.     

 Opis: Marie Linhartová

Z historie města

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel
Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni  
12. prosince 2016 celkem 21 368 občanů 
ČR přihlášených k trvalému pobytu. 

(Statistika: listopad - 21 383, 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 říjnu 2016
Mia Smrčková  2. 10. ZR 4
Jáchym Štyrský 4. 10. ZR 6
Vojtěch Podhajský 5. 10. ZR 3
Veronika Sedláková 8. 10. ZR 1
Kristýna Kynclová   10. 10. ZR 5
Berenika Karásková  11. 10. ZR 2
Bára Švomová                14. 10. ZR 2

Viktorie Králová            14. 10. ZR 3
Bartoloměj Veselý  14. 10. ZR 6
Mikuláš Marek  16. 10. ZR 3
Dennis Weisshaupt   18. 10. ZR 1
Radek Mikla  25. 10. ZR 1
Lukáš Vránek  25. 10. ZR 5
Elena Neubauerová  29. 10. ZR 2
Emma Yang  30. 10. ZR 3
 
Životní jubilea v lednu 2017
Josef Kunc     1. 1. 80 let ZR 3
Zdeněk Lacina     1. 1. 80 let ZR 4
Jiří Pohanka               4. 1. 80 let ZR 2   
Jan Poul    6. 1. 90 let ZR 5
Karla Randáčková           8. 1. 92 let ZR 4
Jaroslav Krásný     14. 1. 90 let ZR 3
Marie Bůžková    15. 1. 90 let ZR 6
Miloslava Trojánková       17. 1.  91 let ZR 7
Josef Němec                31. 1. 90 let ZR 6

 
 Srdečně gratulujeme!

Senzace jménem florbal se do pod-
vědomí lidí dostávala v 90. letech za 
svého největšího rozkvětu a nyní už 
každé dítě na základní škole ví, jak 
taková hra vypadá. Poděkovat za to 
může především učitelům, kteří tento 
sport rozšířili do řad mládeže. Žďárský 
ženský florbalový tým FBC Žďár nad 
Sázavou  za svůj vznik vděčí panu pro-
fesorovi Josefu Brožovi, jenž se se svý-
mi žákyněmi rozhodl vytvořit tým ne-
jen studentek gymnázia, ale i děvčat  
z celého okolí Žďáru.

Od roku 1998 klub prošel mnoha 
obměnami, jak v názvu, tak především  
v řadách hráček a trenérského týmu. 
Za tu dobu však stihl nasbírat nesčetné 
úspěchy a téměř po celou existenci juni-
orské soutěže hrát v nejvyšší lize českého 
florbalu a mít tak možnost soupeřit s nej-
lepšími týmy republiky.

Mimo družstvo juniorek (kategorie 
dívek ve věku 15-18 let a mladší) letos 
žďárské FBC obnovilo po čtyřech letech 
i ženský tým, který vykročil do soutěže 

2. ligy žen pravou nohou a momentálně 
vede tabulku své skupiny. Za ženský tým 
nastupují především ženy, které klubem 
prošly a zažily jeho nejlepší léta, doplně-
né o starší juniorky, které o uznání teprve 
bojují. 

Nejen díky trenérům se může FBC pyš-
nit nejednou úspěšnou odchovankyní, 
hrající ať už vyšší soutěž, nejvyšší českou 
ligu - extraligu žen, či nyní novou vrcho-
lovou ligu juniorek. Některé bývalé hráč-
ky měly možnost zahrát si i v zahraničí, 
konkrétně v zemi s největší a nejúspěš-
nější florbalovou základnou - Švédsku.

Tým spolupracuje s ostatními florba-
lovými družstvy, především s jihlavským 
SK, a snaží se tak o sportovní spoluprá-
ci mládeže a vytvoření stabilní základny 
pro nové florbalistky. Nábor do jediného 
čistě dívčího žďárského týmu probíhá 
každý čtvrtek v hale na Bouchalkách pro 
děvčata a ženy jakéhokoliv věku. V této 
době má klub 92 členek, dvě aktivní tre-
nérky a prezidenta klubu a bývalého tre-
néra Petra Tlustoše. 

 Alžběta Holá

Ženy hrají ve Žďáře florbal již více než 18 let

Foto:  archiv
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PO SPORTIS zve všechny zájemce 
do Relaxačního centra

otevírací doba v období vánočních prázdnin:

PO SPORTIS nabízí 
volné kanceláře k pronájmu

v budově na ulici Dolní 1

bližší info: 
Tel: 603 228 148  nebo 736 267 268www.sportispo.cz

příspěvková organizace města

do 23.12. 
24.12. 

25.12. - 30.12

31.12. 
1.1. 2017
2.1. 2017

běžný provoz
Štědrý den - zavřeno
bazény a solná jeskyně 10.00 - 20.45 hod 
wellness  11.00 - 20.45 hod
otevřeno    9.00 - 14.00 hod
otevřeno  13.00 - 20.00 hod
sanitární den - zavřeno

Vánoční dárky pro děti a dárce krve

sportis_inz_210 x 146 mm.indd   1 1. 12. 2016   8:59:12

Krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 



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

Změna programu vyhrazena.

DĚTEM
neděle 22. ledna 2017, 15.00
PÍSKOMIL SE VRACÍ – dětský karneval
Dům kultury

SPORTOVNÍ AKCE
pátek 30. prosince 2016, 9.00-16.00
VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI – ročník 2007
Zimní stadion

DIVADLO
čtvrtek 19. ledna 2017, 19.00
VIZITA
Městské divadlo

DUCHOVNÍ AKCE
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
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

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 a sv. Mikuláše
DĚTSKÉ PÁSMO U JESLIČEK
14.30 kostel sv. Prokopa

pondělí 26. prosince 2016
SV. ŠŤĚPÁNA, JÁHNA A MUČEDNÍKA
7.30 (se scholou mladých), 10.30 kostel sv. Prokopa
9.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

sobota 31. prosince 2016
SV. SILVESTRA
18.30 kostel sv. Prokopa
23.00 kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

pondělí 16. ledna 2017, 19.00-21.00
NIKODÉMOVA NOC
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

KONCERTY
pondělí 26. prosince 2016, 17.00
FONS – ZPÍVEJ V ČASE VÁNOČNÍM
bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

pondělí 26. prosince 2016, 21.00
VÁNOCE S FUGOU
Kulturní centrum Batyskaf

pondělí 16. ledna 2017, 18.00
DUO JAMAHA

Dům kultury

středa 25. ledna 2017, 19.00
MARTA KUBIŠOVÁ
Dům kultury

KULTURNÍ AKCE
neděle 25. prosince 2016, 14.00-17.00
OTEVŘENÁ BAZILIKA PRO VEŘEJNOST
bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

neděle 25. až pondělí 26. prosince 2016, 14.00-17.00
OTEVŘENÝ POUTNÍ KOSTEL – ŽĎÁRSKÝ BETLÉM
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

středa 28. prosince 2016, 19.30
HAVLOVY KRAŤASY
Kulturní centrum Batyskaf

neděle 1. ledna 2017, 17.30
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
náměstí Republiky

sobota 14. ledna 2017, 20.00
DISKO V – LUKÁŠ VACEK
Dům kultury

úterý 17. ledna 2017, 13.00-17.00
BLEŠÍ TRH vol. 2
Dům kultury

PLESY 
pátek 13. ledna 2017
MATURITNÍ PLES – BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
Dům kultury

pátek 20. ledna 2017
MATURITNÍ PLES – VOŠ a SPŠ
Dům kultury

sobota 21. ledna 2017
PLES SATT a.s.
Dům kultury

VÝSTAVY
úterý 29. listopadu 2016 až neděle 1. ledna 2017
PALIČKOVANÁ KRAJKA – VÁNOČNÍ KRAJINA
středa 4. ledna 2017 až neděle 29. ledna 2017
KATEŘINA ŽÁKOVÁ – KERAMIKA
PAVEL REMAR – FOTOGRAFIE: POUTNÍCI
út – ne 9.00-12.00 a 14.00-17.00, so – ne 14.00-17.00
Galerie Stará radnice

čtvrtek 1. prosince 2016 až neděle 29. ledna 2017
BOHUMILA MÁLKOVÁ - OBRAZY
po – ne 8.00-12.00 a 13.00-17.00, so 9.00-12.00
Malá galerie Staré radnice

čtvrtek 1. prosince 2016 až neděle 15. ledna 2017
MŠ VESELSKÁ SLAVÍ 30 LET
1 hodina před a během představení
Městské divadlo


